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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المقدمة
وصلى ، احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور

، اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله ومجيع أصحابه الطيبني الطاهرين
  :وبعد، وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

بعض الكتب  فإنه من فضل اهللا علّي ورمحته أن مكنين ويسر يل نشر
فمن َمنِّه عز وجل أن خرج لنا  ، املتعلقة ببعض روايات وقراءات القرآن الكرمي

الُثُمر اليانع يف رواية اإلمام (وكتاب ) املذكرة يف التجويد يف رواية حفص(كتاب 
) القمر املنري يف قراءة اإلمام املكي عبد اهللا بن كثري(وكتاب ) قالون عن نافع

الرِّياش يف رواية (وكتاب ) رواية اإلمام الدوري عن أيب عمروفوح العطر يف (وكتاب 
اإلستربق يف رواية اإلمام ورش عن نافع من طريق (وكتاب ) شعبة بن عياش

عبري من (كما منَّ علّي بإخراج كتاب ،  وكل ذلك من طريق الشاطبية) األزرق
ال حيرمين من  أسأل اهللا أن، من طريق الدرة املضّية) التحبري يف القراءات الثالث

، ذلك األجر واملثوبة وأن جيعل تلك الكتب هي املصاحف املوروثة من بعدي
 .وعسى أن يكون يف تلك الكتب املنشورة علماً نافعاً ينتفع به املسلمون

، وها أنذا ُأخرج الكتاب املتعلق بقراءة اإلمام عبد اهللا بن عامر الدمشقي
من طريق  )الشامي عبد اهللا بن عامرالسنا الزاهر في قراءة اإلمام (وأمسيته 
. هو أبو الوليد هشام بن عمار الدمشقي: أحدمها، والبن عامر راويان. الشاطبية
 .هو أبو عمرو أمحد بن ذكوان الدمشقي: واآلخر



 

٤ 

وجعلت هذا الكتاب على منط ما سبقه من كتيب األخرى حيث ذكرت 
رآنية على رواية حفص مث وذكرت الكلمة الق. األصول أوًال مث فرش احلروف آخراً 

وحيث ما اتفق الراويان . مث كتابة كيفية نطقها، بيان قراءِتا على قراءة ابن عامر
وإذا خالف أحدمها حفصًا ذكرت الرواية ) ابن عامر(على خالف حفص قلت 

 . وإذا مل خيالف الراويان حفصاً يف كلمة مل أذكرها، املخالفة دون املوافقة
نه وتعاىل القريب اليب غافر الذنب وقابل التوب هذا وأسأل اهللا سبحا

وأن جيزي عنا خريًا من  .أن يغفر يل زاليت ويقبل توبيت وأن يهديين سواء السبيل
وأخص منهم األخ حممد بن ، بذل معي جهدًا وأعانين على إخراج هذا الكتاب

 . عسى ربنا أن جيزيه خرياً ويرفع درجاته يف عليني، حممود حوا
وصل ريب على نبينا حممد إمام ، ل منا إنك أنت السميع العليمربنا تقب

 .املتقني وعلى من اهتدى ِبديه واقتفى أثره إىل يوم الدين
(املؤلف

0F

١( 

                                                           
يف   محــــاةســــوريا يف مدينــــة ولــــد يف ، بــــن حســــني بــــن نبهــــان مصــــريهــــو أبــــو احلســــني حممــــد نبهــــان ) ١(

درس املـرحلتني االبتدائيـة واملتوسـطة مث ضـعف بصـره حـىت  ، م١٩٤٤/آذار/٢٠املوافق  ـه١٣٦٣/صفر/٢٥
وتلقى ، وخترج منه، مث التحق مبعهد دار احلفاظ والدراسات القرآنية، ُكفَّ وهو يف السابعة عشرة من عمره

وعــني نائبــاً ملــدير ، ن الشــيخ ســعيد بــن عبــد اهللا احملمــد شــيخ قــراء مدينــة محــاة يف عصــرهالقــراءات العشــر عــ
ودرس القرآن والقـراءات يف جامعـة ، م١٩٨١هـ ١٤٠١مث انتقل إىل مكة املكرمة سنة ، ودرَّس فيه، املعهد

   .يبإنه مسيع جم، أسأل اهللا أن خيتار له اخلري حيث كان، أم القرى وهو مايزال فيها حىت اآلن
 



 

٥ 

 



 :عبد اهللا ابن عامر -
، مث انتقـل إىل دمشـق وهـو ابـن تسـع سـنني، يف مشـال األردن، ولد سنة مثان للهجـرة

وواثلــة ، والنعمــان بــن بشــري، يــةبن أيب ســفيانمعاو  :ولقــي عــدداً مــن الصــحابة مــنهم
  .وأبو الدرداء، وفضالة بن عبيد، بن األسقع

وفضـالة بـن ، واملغـرية بـن أيب شـهاب املخزومـي، أخذ القراءة عرضاً على أيب الـدرداء
وويل القضـاء بعـد أيب إدريـس اخلـوالين فكـان  .وصار إماماً يف القراءة واإلقـراء، عبيد

 .قاضياً موفقاً 
ال ، -أي األمـوي  –كـان ابـن عـامر رئـيس اجلـامع   :عنـه تلميـذه حيـىي الـذماري قال

 .يرى فيه بدعة إال غريها
ولــه مــن العمــر مائــة وعشــر  ١١٨تــويف رمحــه اهللا تعــاىل بدمشــق يــوم عاشــوراء ســنة 

 .سنوات
  :ترجمة اإلمام هشام

أهـل  إمـام، الدمشـقي، أبـو الوليـد السـلمي، هو هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة
 .وحمدثهم، ومقرئهم ومفتيهم، دمشق وخطيبهم

 .هـ١٥٣ولد سنة 
رزق كـــرب الســـن وصـــحة العقـــل ، كـــان فصـــيحاً عالمـــة واســـع الروايـــة خطيبـــاً مفوهـــا

 .ارحتل الناس إليه يف القراءات واحلديث، والرأي



 

٦ 

لكم احلـق منـازل أهــل احلـق يـوم ال يقضــي إال ينـــز قولـوا احلـق  :كـان يقـول يف خطبتــه
 .هـ بدمشق٢٤٥ويف رمحه اهللا تعاىل سنة ت .باحلق

 :ترجمة اإلمام ابن ذكوان
شــيخ القــراء بالشــام ، أبــو عمــر القرشــي الفهــري، هــو عبــد اهللا بــن بشــر بــن ذكــوان

وماجيــب علــى القــارئ ، كتــاب أقســام القــرآن وجوابــا  :مؤلفاتــه، وإمــام جــامع دمشــق
 .عند حركة لسانه

اق وال باحلجـاز وال بالشـام وال مبصـر وال مل يكن بالعر  :قال عنه أبو زرعة الدمشقي
 .خبراسان يف زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه

قلــت كــان ابــن ذكــوان أقــرأ مــن هشــام بكثــري وكــان هشــام أوســع علمــا  :قــال الــذهيب
 .من ابن ذكوان بكثري 

 .وقرأت عليه القرآن غري مرة، أقمت على الكسائي سبعة أشهر :قال ابن ذكوان
أو لعلـــه كـــان  ؛وكـــان ابـــن ذكـــوان يـــؤم يف الصـــلوات، اخلطيـــب يـــل إن هشـــاما كـــانق

 .هـ بدمشق)٢٤٢(تويف رمحه اهللا تعاىل سنة ، نائب هشام
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 أصول قراءة اإلمام عبد اهللا بن عامر

 :االستعاذة
 .أوَّل السورة أو يف جزئهايف ُسنٌَّة مستحبٌَّة يف أوَِّل ُكّل تالوٍة سواٌء كانت 

 :البسملة
 . أوَِّل ُكّل سورٍة ابتداءاً عدا سورة التوبةأثبَت البسملة يف

 :البسملة بـَْيَن السورَتين
 .إثباُتا وحذُفها: البن عامر يف البسملة بـَْنيَ السوَرتني وجهان

 : إثباُتها  :أوالً 
 .وفيه ثالثُة أوجٍه جائزة ووجٌه غُري جائز

 :األوجه الجائزة
 .وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية  -١
 .وقطع البسملة عن أوَّل السورة التالية، قطُع آخر السورة عن البسملة -٢
 .قطع آخر السورة ووصل البسملة بآخر السورة التالية -٣

 :الوجه غير الجائز
 .وْصُل آخر السورة بالبسملة وقطعهما عن أول السورة التالية

 :حذُفها :ثانياً 
 :ويف َذِلَك ثالثُة أوجه

 .لسوَرتني دوَن سكٍت وال تنفُّسالوصُل بـَْنيَ ا  -١
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 .السكت بينهما بدون تنفُّس -٢
يف ِإقناِعـه اجلـزء  وهذا الوجه قال به ابـن البـاذش ؛الوقف بينهما َمَع التنفس  -٣

 .١٦١_ ١٥٨األول صفحة 
َوَهــِذِه األوجــه الثالثــة ِهــَي ذاُتــا مــا بـَــْنيَ األنفــال والتوبــة َحْيــُث ال بســملَة يف 

 . ابتداءاً أوَِّل التوبة وصالً وال

 هاُء الِكناية
 .ِهَي هاُء الضمِري الغائب املذكَّر

، البن عامر يف هاِء الكناية ما ِحلْفٍص فيها َحْيُث يصُل اهلاَء املضمومة بواو
 .واملكسورة بياء َوَذِلَك ِإَذا َوقـََعْت بـَْنيَ متحرِّكني ويف َذِلَك استثناءات

نؤتِـِه   ))1F١يـَؤدِِّه : لمـاِت التاليـةيف الك بالصلة وعـدمهاكسر اهلاء هشام : أوال
َها  .)5F٥( أْلِقِه إليهمف  )4F٤(ويتَّقِه   )3F٣(نَولِِّه ما تولَّى ونصِلِه   ) )2F٢ ِمنـْ
 ))6F٦ يرضُه َلُكمْ  هاُء : ◌ً  ثانيا

 .وجهان، وبضمها من دون صلة، بإسكان اهلاءقرأها هشام 
 .وقرأها ابن ذْكوان بإشباِع ضمَِّة اهلاء

                                                           
 ٧٥آل عمران - ١
 ١٤٥آل عمران - ٢
  ١١٥النساء - ٣
 ٥٢النور- ٤
 ٢٨النمل- ٥

 ٧الزمر ٦-
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 :))7F١ َشّراً يره –خيراً يـََره   :ثالثاً 
 .◌ً  أسكَنها هشام وصالً ووْقفا

 ) )8F٢أرِجه : راِبعاً 
 .قـَرَأَ ابن عامر ِبمزٍة ساكنة بـَْنيَ اجليِم واهلاء

وأرجئه(وقـَرَأَ هشام بضمِّ اهلاء َمَع ِصَلِتها بواٍو 
 ).وأخاه 
 ).خاهأرجئِه وأ(وقـَرَأَ ابُن ذكوان بكسِر الضمَِّة من دون صلٍة 

يف سـورِة الفـتح   َعَلْيـِه اهللا  يف الكهـف و إال  ومـا أنسـانيه وقـَرَأَ ابُن عامر 
 .بكسِر اهلاء فيِهما

  ًوفيه ُمهانا  يف سورِة الفرقان قرأها بكسر اهلاء من دون صلة. 

   د والقصرـمـال
 .والصِّلة الكربى، واملنفصل، وسََّط ابُن عامر املدَّ املتَِّصل

 .والصلة الصغرى حرَكتني، والِعوض، البدلوَمدَّ 
 ).والطُّول، والتوسُّط، القصر(العارض للسكون واللِّني املراتب الثالث يف َوَلُه 

   الهمَزتان من كلمة
ــــا مفتوحــــة أو ، وتكــــوُن األوىل منهمــــا مهــــزة اســــتفهام مفتوحــــة والثانيــــة مهــــزة قطــــٍع إمَّ

 .مضمومة أو مكسورة

                                                           
 ٨-٧الزلزلة- ١
 ٣٦والشعراء١١١األعراف  ٢



 

١٠ 

ــذرَتهم ، مثــل ،اهلمــزة الثانيــة مفتوحــة -١ ــدُ ، أ أن أدخــل هشــام ألفــاً بــني  : أ أِل
 .وجهان، )أَاْأَلد(أو حتقيقها  )َأَ◌اْاَِلد، أاْاَنذرَتم(اهلمزتني مع تسهيل اهلمزة الثانية 

[   أؤنبِّـئكم  :وهي ثالثـة مواضـع يف القـرآن الكـرمي، اهلمزة الثانية مضمومة -٢
 .]٨:ص[   أ ُؤْنِزلَ  ]  ٢٥:القمر[   أ ؤْلِقَي   ] ١٥:آل عمران

، وعدُمـــه، حتقيـــُق اهلمـــَزتني َمـــَع اإلدخـــال: هلِِشـــام فيهـــا  أؤنبِّـــُئكم  :ففـــي األول
 .وجهان

 :ِهلشاٍم فيهما ثالثُة أوجه ؛ ءأُْلِقيَ   :والثالث  ءأُْنِزلَ   :ويف الثاين
 .هانوج، أو تسهيلها ؛إدخاُل أِلٍف بينهما َمَع حتقيِق اهلمزة الثانية -٢و١
 .كحفصمع حتقيق الثانية  عدِم اإلدخال  -٣

 
 : أئِنَّا، أئذا  :مثل، الهمزة الثانية المكسورة -٣

ِهلشــام فيهــا قاعــدة مطّــرِدة َحْيــُث يُــدخل ألِفــاً بـَــْنيَ اهلمــَزتني يف بعــض لــيس 
 .ويُْدِخُل ألِفاً خبالٍف َعْنُه يف كلماٍت أخرى، الكلمات قوالً واِحداً 

 :ِتي أدخل أِلفاً بـَْيَن الهمَزتين فيها قوالً واِحداالكلمات الَّ  –أ 
 َأئنَُّكْم لََتْأُتوَن الرِّجال ]٢٩:والعنكبوت ٨١:سورة األعراف[. 
 ًأِئنَّ لََنا َألْجرا ]٤١والشعراء١١٣:األعراف[. 
 نَّائِ أ إَذا ُكنَّا تُراباً أ ]٥سورِة الرعد[. 
انَّ ئِـأ ِإَذا ُكنَّا ِعظاماً ورُفاتاً أ ]٩٨و ٤٩:اإلسراء[. 
 ذا ما ِمتُّ ئِـأ ]٦٦سورِة مرمي[. 
 أئذا كنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون  ]١٦الصافات[  



 

١١ 

 أئذا كنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون   ] ٥٣الصافات[.  
  َأئِنَّك ]٥٢:سورة الصافات[ 
 ًأئْفكا ]٨٦سورِة الصَّافَّات[. 
 ُعوثونَ ئِ ِعظاماً أَ ِئذا ُكنَّا تُراباً و أ  .]٤٧سورِة الواقعة[ نَّا َلَمبـْ
 َأئنَُّكْم لََتْكُفُرون] ْالتحقيق وتسهيل اهلمـزة الثانيـةاملوضع ا ذه َلُه يف ؛]٩:فصَِّلت 

 .مع اإلدخال
ُعوثونئِ وُكنَّا تُراباً وِعظَاماً أ  .]٨٢:املؤِمنون[ نَّا َلَمبـْ
 ًرجونأئِنا لمخ وءاباُؤناأءَذا ُكنَّا ترابا ]٦٧النمل[. 
 أئنا لفي خلق جديد   ]١٠:السجدة  [ 
نَّا َلمردودوَن في الحاِفرةئِ أ ]١٠:النازِعات[. 
 :)اإلدخال وعدمه(الكلمات الَِّتي فيها الوجهان  -ب
 َأئِنَُّكْم لََتْشَهُدون]١٩األنعام[. 
أئنََّك ألْنَت يوُسف ]٩٠بيوُسف[. 
٥٥النمل[) ئِنَُّكمْ أ[. 
 َمَع اهللا إلهٌ أ ]٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦٠،٦١النمل[. 
 أِئْن ذُكِّْرُتم ]١٩:يس[. 
 ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون   ]٣٦:الصافات [ 
ِمْتنا اِئِ◌ذأ ]٣:ق[. 
 :زاد ابن عامر همزَة استفهاٍم في المواضِع التالية خالفاً لحفص_ ج



 

١٢ 

١-   ْءامنــُتم   ســهَّل اهلمــزَة الثانيــة مــن  ُمثَّ ، والشــعراء، وطــه، بــاألعراف
 .دون إدخاِل أِلٍف بينهما

٢-   ٌّءاْعَجِمي   ءاْعَجِمـيٌّ ( :أسقط هشام مهزَة االسـتفهام مـن كلمـة( ،
 .وقرأها ابن ذكوان بتسهيل اهلمزة الثانية كحفص

، مهــزَة اســتفهامفيهــا ابــن عــامر زاَد  :]األحقــاف [   أذهبــُتمْ   مهــزة  -٣
ــْنيَ اهلمــَزتني: ِه وجهــانوهلَِِشــاٍم فيهــا حســب قاعدتِــ َمــَع  ؛إدخــاُل ألِــٍف بـَ

 .وتسهيِلها، حتقيق الثانية
، زاد ابن عـامٍر مهـزة االسـتفهام قبـل أن.. بسورِة القلم َكانَ  أنمهزة  -٤

والبــِن ذكــوان التســهيل مــن ، اإلدخــال َمــَع التســهيل فقــط: وهلِِشــاٍم فيهــا
 .غري إدخال

٥-   ـــا ابـــُن عـــامٍر مـــن دوِن إدخـــاِل ألِـــٍف ســـهََّل اهلمـــزة الثانيـــة  : ءالَهتُن
 .بينهما

 :االستفهام المكرر الوارد في أحَد عشر موِضعاً في تسِع ُسَور -د
 :يف املواضع التاليةوأثبَتها يف الثانية ، أسقَط مهزَة االستفهام يف األوىل

١-  نا لفي خلق جديدأئ ؛ذا كنا تراباً أئ  ] ٥:الرعد [.  
   .]٩٨؛٤٩:اإلسراء[  نا لمبعوثونأئ ؛فاتاً ذا كنا عظاماً ور أئ  -٣و٢
٤-  نا لمبعوثونأئ ؛ذا متنا وكناتراباً وعظاماً أئ  ]٨٢:املؤمنون [. 
٥-  نا لفي خلق جديدأئ ؛ذا ضللنا في األرضأئ  ]١٠:السجدة[. 
٦-  لمبعوثونناأئ ؛ذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئ ] ١٦:الصافات[ 
٧-   لمدينون ناأئ ؛باً وعظاماً ذا متنا وكنا تراأئ  ]٥٣؛١٦:الصافات[ . 



 

١٣ 

٨ -  أئِنكم.. .إنكم لتأتون الفاحشة  ]٢٩ـ٢٨:العنكبوت[  
َحْيــــُث أثبـــَت مهـــزَة االســــتفهام يف  ؛ســــورِة النمـــل ويف النازِعـــات يفوخـــالف قاعدتـــه 

  :وأسقطها يف الثانية، األوىل
١-  نا لمخرجونأئ ؛ذا كنا ترابا وءاباؤناأئ  ]٦٧:لالنم [. 
٢-   ذا كناأئ ؛نا لمردودون في الحافرةأئ  ]١١و١٠:النازعات[. 

ذا متنا وكنـا أئ  :كما خالف قاعدته يف سورة الواقعة حيث استفهم يف املوضـعني
 ..]٤٧:الواقعة[  نا لمبعوثونئإ ؛تراباً وعظاماً 

 : ءالذََّكَرْينِ  –ءالئن  –ءاهللا  الهمزة في  -هـ 
ِلُكلِّ القرَّاِء تسهيُل اهلمزِة أن ِذِه الكلماِت الثالث ما ِحلْفٍص َحْيُث البِن عامٍر يف هَ 

 .مشبعة وإبداُهلا ألِفاً 
 : أِئمَّة كلمة   -و

اهلمزة األوىل ليست مهزَة أن َحْيُث  ؛أثبَت هشام ألِفًا بـَْنيَ اهلمَزتني خبُْلٍف َعْنهُ 
 .استفهام

 الهمز المفرد
  ًكُفواً   –هُزوا   ُكُفؤاً   –ُهُزَؤاً (الواَو فيِهما ابُن عامر َمهََز.( 
   َُيَضاهون    َُيضاِهئونَ (وزاَد مهزًة مضمومًة بعَدها ابُن عاِمر ، َكَسَر اهلاء.( 
  ُترِجي ،ُمرَجْوَن   تُرِجئُ  –ئوَن مرجَ (زاَد ابُن عامر مهزًة مضمومًة بـَْعَد اجليم.( 
ـــأُجوج  أبـــدل ابـــُن عـــامر اهلمـــزَة فيهمـــا  ؛يـــاءيف ســـورِة الكهـــف واألنب  يـــأُجوَج وَم
 ).ياجوج وماجوج(



 

١٤ 

 مؤَصدة  موَصَدة(أبدل اهلمزَة واواً يف املوِضعني  :يف سورِة البلد والـُهَمَزة.( 
 

 وقُف هشام َعَلى الهمزة المتطرِّفة
 .ووْجٌه رمسِْيّ ، وْجٌه قياسيٌّ  :هلِِشاٍم وقفاً َعَلى اهلمزة املتطرِّفة وجهان

 .ُهَو القاعدة املطّردة :اسيالوجُه القي
أو ملَْ ، أو ياءً ، أو واواً ، حسب ما ُتْكَتب َعَلْيِه اهلمزة سواٌء َكاَن ألِفاً  :والوجُه الرمسِْي

 .يكن َهلَا كرسيٌّ توَضُع َعَلْيهِ 
َدٌة للهمزة املتطرِّفة  :وبَياُ�ا َعَلى النحِو التايل. .وهناَك أنواٌع متعدِّ

َرأْ   :مثل، عد فتحأن تكون اهلمزة ساكنة ب -١ ، وإن يَشأْ ، أْم َلْم يـَُنبَّأْ ، اقـْ
، يَشـا، ينبَّـا، اقرَا(ويوقف عليها بإبدال اهلمزة ألفاً مداً طبيعياً  إن َنَشأْ 

 ).نَشا
مــا َكــاَن أبــوِك ، َذرَأَ ، بــَدأَ  :مثــل، أن تكــون اهلمــزة مفتوحــة بعــد فــتح -٢

ـــرَّأَ ، امـــرأَ  ـــرَّأ، إْذ تبَـ َنَتبَـ ـــوَّأ، فـَ ويوقـــف عليهـــا ، أن ال ملجـــأَ ، أَ أْســـوَ ، ُمبَـ
ال ، أســـَوا، تـــربَّافن، تـــربَّا، امـــرَا، ذرَا، بـــَدا(بإبـــدال اهلمـــزة ألفـــاً مـــداً طبيعيـــاً 

 ).ملَجا
 نبِّـئْ ، وهيِّـئْ   :مثـل، أن تكون اهلمزة ساكنة سـكوناً أصـلياً بعـد كسـر -٣

   نيبِّْ ، هيِّيْ (ساكنة مدا طبيعياً  ياءً ويوقف عليها بإبدال اهلمزة.( 



 

١٥ 

، اســـتهِزئَ   :مثـــل، أن تكـــون اهلمـــزة مفتوحـــة بعـــد كســـر مرســـومة يـــاءً  -٤
) قُــرِي، اســُتهزِي(ويوقــف عليهــا بإبــدال اهلمــزة يــاًء مــداً طبيعيــاً  قُــِرَئ 

 .قياساً ورمساً 
 ة علـى السـطر وقبلهـا سـاكن صـحيح توحة مكتوبـأن تكون اهلمزة مف -٥

َهــا فيوقــف  َء الخــبْ  رَكِتهــا إىل البــاِء َمــَع ونْقــُل ح، إســقاُط اهلمــزةِ بَعَليـْ
 .قياساً ورمساً ) اخلبْ ( اإلسكان

، َظَمأٌ ، المألُ ، ستهَزأُ يُ  َعَلى أِلٍف بعَد فـَْتٍح  اهلمزُة مضمومةأن تكون  -٦
َوُهـَو تسـهيُلها بـَـْنيَ اهلمـزِة  ؛وجـٌه قياسـيّ  :بـوْجهني فيوقف عليها ؛ نـََبأٌ 

 .َوُهَو إبداُهلا ألِفاً  ؛ووجٌه رِمسيّ ، والواو
عن ، إلى المألِ   :مثل ؛مزة مكسورة َعَلى أِلٍف بـَْعَد فْتحكون اهلأن ت -٧

ــأٍ ، النَّبــأِ  ــأِ ، مــن ملَجــأٍ ، مــن َحَم وجــٌه : بــوجَهْنيِ  فيوقــف عليهــا مــن نـََب
 َوُهـَو إبـداُهلا ألِفـا ؛ووجـٌه رِمسـيٌّ ، َوُهَو تسهيُلها بـَـْنيَ اهلمـزِة واليـاءْ  ؛ِقياِسيٌّ 

 ً◌. 
 :مثـل، سـاكن صـحيح وقبلهـاكرِسيٍّ   مزة مكسورة من دونِ أن تكون اهل -٨

  ِبــــَني املــــْرء   َهــــا بــــوجَهْنيِ ومهــــا فيوقــــف ؛؛يف البقــــرِة واألنفــــال : َعَليـْ
قياســــاً،  إســــقاُط اهلمــــزِة ونقــــُل كســــرِتا إىل الــــرَّاء َمــــَع اإلســــكاِن والــــرَّْوم

 .وباإلسكان من دون نقل رمساً 
 ، نة زائــدةواو ســاك قبلهــامــزة مكســورة مــن دوِن كرِســيٍّ أن تكــون اهل -٩

وإدغــاُم ، إبــداُهلا واواً  :بــوجهني فيوقــف عليهــا ؛؛يف ســورِة البقــرة  قــروءٍ 
 .الواِو األوَّل يف الثاين َمَع اإلسكان والرَّْوم



 

١٦ 

 ،واو ساِكن أْصِلّي مـدِّي قبلهاأن تكوَن اهلمزُة مفتوحة من دوِن كرِسيٍّ  -١٠
  َــوءَ ، ُســوء هلمــزِة فيِهمــا إبــداُل ا :مهــا، بــوجهني فيوقــف عليهــا ؛ السُّ

ُمثَّ إسقاُط اهلمزِة ونْقـُل  ؛وإدغاُم الواِو األوَِّل يف الثاين مَع اإلسكان، واواً 
 .حركِتها إىل الواِو َمَع اإلسكان

 ؛واو ســـاِكن أْصـــِلّي مـــدِّيّ  قبلهـــامـــزة مفتوحـــة َعلَـــى ألِـــٍف أن تكـــون اهل -١١
ءَ ليسو ، تُبوأ  ا واواً إبـداُل اهلمـزِة فيِهمـ :بـوجهني مهـا فيوقـف عليهـا ،

ُمثَّ إســــقاُط اهلمــــزِة ونْقــــُل  ؛وإدغــــاُم الــــواِو األوَِّل يف الثــــاين َمــــَع اإلســــكان
 .حركِتها إىل الواِو َمَع اإلسكان

 ؛ياء ساكن أْصـِلّي مـدِّيّ  قبلهامزة مفتوحة من دوِن كرِسيٍّ أن تكون اهل -١٢
، إبـداُهلا يـاءً : امهـبـوْجَهِني  فيوقـف عليهـا َتِفـيءَ ، ِجيءَ ، ِسيءَ  :مثل

ُمثَّ إســــقاُط اهلمــــزِة ونْقــــُل ، وإدغــــاُم اليــــاِء األوَِّل يف الثــــاين َمــــَع اإلســــكان
 .حرَكِتها إىل الياِء َمَع اإلسكان

، بآِل عمران ِمْلءُ  ؛حساكن صحي وقبلهامزة مضمومة أن تكون اهل -١٣
 ُدْفء بالنحل،  ُينظُُر المـْرء يف النبَـأ ، ُيَِفـرُّ المـْرء  َيف َعـَبس ،
 ُهْم بإسـقاِط اهلمـزِة  :جـهبثالثِة أو  فيوقف عليها.. يف احلْجر جْزؤٌ ِمنـْ

قياســاً،  ونْقــِل حركِتهــا إىل الســاِكِن قبَلهــا َمــَع اإلســكان والــرَّْوِم واإلْمشــام
 .وبإسقاط اهلمزة مع سكون ما قبلها رمساً 

 ؛يـــاء ســـاِكَنة زائِـــدة وقبلهـــامضـــموَمة مـــن دوِن كرِســـيٍّ  مـــزةأن تكـــون اهل -١٤
بإبـداِل اهلمــزِة  :بثالثـِة أْوُجـه فيوقـف عليهــا.. النَِّسـيءُ ، بَـِريءٌ  :مثـل
 .والرَّوم واإلْمشام، وإدغام الياء األوَِّل يف الثاين َمَع اإلسكان، ياءً 



 

١٧ 

، َجـاءَ ، أضـاءَ  ؛ألـف وقبلهـامـن دوِن كرِسـيٍّ  مـزة مفتوحـةأن تكـون اهل -١٥
َماءَ ، َشاءَ  اُل اهلمزِة ألِفاً َمَع إبد: بثالثِة أْوُجٍه َوهيَ فيوقف عليها .. الدِّ

 .يف املد والطولِ والتوسُِّط  القصرِ 
مــْن نَبــِأ  :مثــل ؛َعَلــى يــاٍء بـَْعــَد فــْتحٍ  مرســومة مــَزة مكســورةأن تكــون اهل -١٦

: وْجهاِن قياسـاً ومهـا :بأربـََعِة أوُجهٍ  فيوقف عليها.. باإلنعام المرَسلين
إبـداُهلا يـاًء : اِن رْمسـاً ومهـاووجهـ، إبـداُهلا ألِفـاً ، تسهيُلها بـَْنيَ اهلمـزِة واليـاء

 .َمَع اإلسكان والرَّْوم
ـــى يـــاٍء  مرســـومة مـــزة مكســـورةأن تكـــون اهل -١٧  ؛حـــرف مكســـور وقبلهـــاَعَل

ءِ ، مـــن شـــاِطئِ ، ِلُكـــلِّ امـــِرئٍ  :مثـــل ـــيِّ َهـــا . .مكـــر السَّ فـــالوقُف َعَليـْ
، اءتســهيُلها بـَــْنيَ اهلمــزِة واليــ: وجهــاِن ِقياســاً وُمهــا :يكــوُن بأربـََعــِة أوُجــهٍ 
 ؛إبـــداُهلا يـــاًء ســـاِكَنًة ُمثَّ روُمهـــا: ووْجهـــاِن رْمســـاً ومهـــا، إبـــداُهلا يـــاًء ســـاِكَنةً 

 .◌ً  فصاَرْت ثالثة أوُجٍه لْفظاً وأربعة تقديرا
 ؛وقبلها حرف مضموم َعَلى واٍو مرسومة  مزة مكسورة أن تكون اهل -١٨

 ِكأْمثاِل اللْؤُلؤ يف الواِقعة ، ٍوُلْؤُلؤ جرِّها  يف احلج وفاطر لَدى
َها يكوُن بأربـََعِة أوُجهٍ  : وْجهاِن ِقياسًا ومها: برِوايَِة هشاٍم فالوقُف َعَليـْ

: ووْجهاِن رمسًا ومها ؛إبداُهلا واوًا ساِكَنةً ، تسهيلها ما بـَْنيَ اهلمزة والياء
 .فصارت ثالثة أوُجٍه لفظاً وأربعة تقديراً  ؛إبداُهلا واواً ساِكَنًة ُمثَّ روُمها

واٍو ساِكٍن أْصِليٍّ  وقبلهاهلمزُة مكسورة من دوِن كرِسيٍّ أن تكوَن ا -١٩
أو أن تكون اهلمزُة مكسورًة من دوِن ، من ُسوءٍ ، ِبُسوءٍ مثل مدِّيٍّ 

، امرَأ َسْوءٍ ، داِئَرُة السَّْوءِ  :مثل ؛واِو لٍني ساِكٍن أْصِليٍّ وقبلها كرِسيٍّ 



 

١٨ 

إبداُل : ربَعِة أوُجٍه َوِهيَ بأ فيوقف عليهما مَثل السَّْوءِ ، َظنَّ السَّْوءِ 
ُمثَّ ، وإدغاُم الواِو األول يف الثاين َمَع اإلسكان والرَّْوم، اهلمزِة واواً 

 .إسقاُط اهلمزِة ونْقُل حرَكِتها إىل الواِو َمَع اإلسكاِن والرَّْوم
 ؛ياِء لٍني ساكٍن أْصِليٍّ  وقبلهامزة مكسورة من دوِن كرِسيٍّ أن تكون اهل -٢٠

 ٍَشيء  َها يكوُن بأربعِة أْوُجٍه َوِهيَ .. ورالر  :فالوقُف َعَليـْ
َمَع اإلسكاِن ، وإدغاُم الياِء األوَّل يف الثاين، إبداُهلا ياءً  - ٢ و ١ 

 .والرَّوم
 .ُمثَّ إسقاُط اهلمزِة ونْقُل حركِتها إىل الياء َمَع اإلسكاِن والرَّْوم - ٤و٣ 

إِن  :مثل ؛َد َضمٍّ َعَلى واٍو بـَعْ مرسومة مزة مضمومة أن تكون اهل -٢١
وجهاِن قياساً : خبمسِة أوُجهٍ  فيوقف عليها.. كأنـَُّهْم ُلْؤلُؤٌ ،  امُرؤٌ 
وثالثُة ، وتسهيُلها بـَْنيَ اهلمزِة والواو، إبداُل اهلمزِة واوًا ساكنةً : ومها

فصارت  ؛إبداُهلا واوًا َمَع اإلسكاِن والروِم واإلْمشام: أوُجٍه رْمسًا َوِهيَ 
 .لْفظاً ومخسة تقديراً  أربعة أوُجهٍ 

 يـَْبَدؤُ  :مثل ؛واٍو بـَْعَد فْتحٍ  مرسومة علىهلمزة مضموَمة أن تكون ا -٢٢
، أتـَوَكَُّؤاْ ، يف النحل يـَتَـَفيـَُّؤاْ ، يف يوُسف تفتَـؤُ ، حيُث َوقـََعتْ 

، يف الفرقان يْعبَـُؤاْ ، يف النور )َيْدَرُؤاْ (، كالُمها يف طه  ال َتْظَمُؤأْ 
 ْيـَْنَشُؤا يف الزخرف،  ْيـَُنبـَُّؤا يف القيامة ، ْنـَبَـُؤا  يف التوبة

يف األوَّل من  ُؤاْ َملَ الْ ، وحرَيف ص، ويف إبراهيم والتَّغابُن، خبْلفٍ 
فيوقف على اهلمزة يف كل هذه األمثلة .. وثالثٌة يف النمل، املؤِمنون



 

١٩ 

وإبداُهلا ، لواوتسهيُلها بـَْنيَ اهلمزِة وا: وجهاِن قياسًا وُمها: خبمسِة أوُجه
 .إبداُهلا واواً َمَع اإلسكاِن والرَّْوِم واإلْمشام: وثالثٌة رْمساً َوِهيَ ، ألِفاً 

وقبلها حرف صحيح َعَلى ياٍء  مرسومة مزة مضمومةأن تكون اهل -٢٣
، تُبوِّئُ ، أُبـَرِّئُ ، أبِرئُ ، تْبِرئُ ، يـُْبِدئُ ، يستهِزئُ  :مثل، مكسور
: خبمسِة أْوُجهٍ  فيوقف عليها ؛..المكر السَّيئُ ، ينِشئُ ، الباِرئُ 

، وإبداُهلا ياًء ساكنةً ، تسهيُلها بـَْنيَ اهلمزِة والواو: وجهاِن ِقياسًا ومها
 ؛إبداُهلا ياًء َمَع اإلسكان والروِم واإلمشام: وثالثُة أوُجٍه رْمسًا َوِهيَ 

 .فصارت أربعة أوجٍه لْفظاً ومخسة تقديراً 
 :مثل ؛أِلفٍ  وقبلهاكرِسيٍّ   دون أو مكسورة مزة مضمومةأن تكون اهل -٢٤

 ُالِبغاءِ ، من السَّماءِ ، يشاءُ ، السَُّفهاء .. خبمَسِة فيوقف عليها
، ٤، إبداُهلا ألِفًا َمَع الطوِل والتوسُِّط والقْصر يف املد: ٣، ٢، ١:أوُجهٍ 

تسهيلها بـَْنيَ اهلمزِة وحرِف املدِّ الاِنِس حلرَكِتها َمَع التوسُِّط : ٥
 .والقصر

 ؛واٍو ساِكٍن أْصِليٍّ مدِّيٍّ  وقبلهاكرِسيٍّ دون  مزة مضمومة أن تكون اهل -٢٥
، ١: بستَِّة أوُجٍه َوِهيَ  فيوقف عليها.. لَتَـُنوءُ ، السُّوءُ ، ُسوءُ مثل 

وإدغاُم الواِو األوَِّل يف الثاين َمَع اإلسكاِن والرَّْوِم ، إبداُهلا واواً : ٣، ٢
اهلمزِة ونْقُل حركِتها إىل الواِو َمَع  ُمثَّ إسقاطُ : ٦، ٥، ٤، واإلمشام

 .اإلسكاِن والرَّْوِم واإلمشام
ياٍء ساِكٍن أْصِليٍّ  وقبلهاأن تكوَن اهلمزُة مضمومة من دوِن كرِسيٍّ  -٢٦

أو تكوَن اهلمزُة مْضمومة من دوِن    يِضيئُ ، المِسيئُ  :مثل، مدِّيٍّ 



 

٢٠ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ ١ ١ 

فيوقف على . ءٌ َشي :مثل ؛ياِء لٍني ساِكٍن أْصِليٍّ  وقبلهاكرِسيٍّ 
وإدغاُم الياِء ، إبداُهلا ياءً : ٣، ٢، ١: هاتِني اهلمزتني بِستَِّة أْوُجٍه َوِهيَ 

إسقاُط : ٦، ٥، ٤، األوَِّل يف الثاين َمَع اإلسكاِن والرَّوِم واإلمشام
 .ونْقُل حركِتها إىل الياء َمَع اإلسكاِن والرَّْوِم واِإلْمشام، اهلمزةِ 

من ( :مثل؛أِلفٍ وقبلها َعَلى ياٍء  مرسومة مزة مكسورةأن تكون اهل -٢٧
، يف النحل ئِ وإيَتا، يف طه ئِ من آنَا، يف يونس )تْلقاِئ نفسي

ئِ ِلقا، ئِ بِلقا مخسٌة قياساً : بتسَعِة أوُجهٍ  فيوقف عليها.. يف الرُّوم
: ٥، ٤، إبداُهلا ألِفًا َمَع الطول والتوسُِّط والقصر: ٣، ٢، ١: َوِهيَ 

: واربعٌة رْمسًا َوِهيَ ، ْنيَ اهلمزِة والياء َمَع التوسُِّط والقصرتسهيُلها بَـ 
 . ُمثَّ روُمها َمَع القْصر، إبداُهلا ياًء ساِكَنًة َمَع الطُّوِل والتوسُِّط والقْصرِ 

 َعَلــى واٍو قبَلهــا ألِــٌف حمذوفــٌة خطّــاً؛مرســومة مــزة مضــمومة أن تكــون اهل -٢٨
ويف الزمــر والشــورى ، وَّلَــْنيِ مــن املائــدةيف املوِضــعني األ ُؤاْ ١جــز: مثــل

ــــــَعراءِ  ُؤاْ ـأنبــــــو، واحلشــــــر يف األنعــــــام  ُؤاْ ـُشركــــــ، يف األنعــــــاِم والشُّ
ــــورى يف  ُؤاْ ـُدعــــ، يف فــــاطر ُؤاْ ـعلمــــ، يف الــــرُّوم ُؤاْ ـَشــــن، والشُّ

ـــ، غـــاِفر ـــافَّات ُؤاْ ـالبل ـــ، يف الصَّ ـــرء، يف الـــدخان ُؤاْ ـبل يف  ُؤاْ ١ُب
َهــــا يكــــوُن بــــاثين عشــــر وجهــــا.. ةاملمتحنــــ : مخســــة قياســــاً : فــــالوقُف َعَليـْ

 :َوِهيَ 
 .إبداُهلا ألِفاً َمَع الطوِل والتوسُِّط والقصر: ٣، ٢، ١ 
 .تسهيُلها َمَع التوسُِّط والقصر: ٥، ٤ 

 :وهي، وسبعٌة رْمساً 
 .إبداُهلا واواً َمَع الطُّوِل والتوسُِّط والقصر َعَلى أَنـََّها عارض: ٣، ٢، ١



 

٢١ 

 .اإلْمشام َمَع الطُّوِل والتوسُِّط والقْصر :٦، ٥، ٤
 .رْوُم الواِو َمَع قْصِر األِلف: ٧



 

٢٢ 

 امــاإلدغ
 .هو التقاء حرف حبرف حبيث يصريان حرفاً واحداً مشدداً كالثاين :تعريفه

 .إدغام صغري، إدغام كبري :وينقسم اإلدغام إىل قسمني
  :اإلدغام كبير :أوالً 

تحرك بـآخر متحـرك حبيـث يصـريان حرفـاً واحـداً مشـدداً  وهو التقاء حرف م
 .كالثاين

  :مثاله
ــا  إدغــام النــون يف النــون يف  - مــع وجــوب اخــتالس ] ١١يوســف [  تأمن

 .وقد وافق فيها ابن عامر سائر القراء العشرة، ضمة النون أو إمشامها
 .] ١٧األحقاف[   أتعدانني وأدغم هشام النون يف  -

  :صغيراإلدغام ال :ثانياً 
وهو التقـاء حـرف سـاكن بـآخر متحـرك حبيـث يصـريان حرفـاً واحـداً مشـدداً   

 :وينقسم إىل، كالثاين
 .إدغام متقاربني -٢  إدغام مثماثلني  -١

 :إدغام المتماثلين -١
 : ُكّل حْرٍف ساكن ِمبثِلِه مثل  ابن عامر أدغمَ 

  .َقد دََّخلوا: مثل الدَّاَل يف الدَّالِ 
 .قل الَّ أقوُل َلُكمْ : مثل الالَم يف الالم

 .فال يْسِرف فِّي الَقْتل :الفاء يف الفاءمثل  



 

٢٣ 

 .رِبَحت تَِّجارَتـُُهم: مثلوأدغَم التاَء يف التاء 
يَّتني  أمـا الـواو واليـاء َحتَّى عفو وَّقَـالوا: الواو غري املدي يف الواومثل املـدِّ

 ءاَمنـوا َوَعِملـوا لـوا واشـربوا وال تسـرفوا ك   :فَِإنَُّه أظهرمها ِعْنَد َمثيليِهما مثل
 .الَِّذي يـَُوْسِوسُ  الصاِلحات

 .دََّخلوا َعَلْيِه فقالوا سالماً إذ : لذال يف الدال َوَذِلَك يف حنوأدَغَم ابُن عامر ا
 اتَّخـْذُتم –اتَّخـْذَت  –أخذُتم  –أخذتُها  –أخذُت : أدغَم الذال يف التـاء يف

 .وأمثاُهلا
 ؛ )ص، س، ج، ز، د، ت(يف حروِفها الستَّة  ذاَل إذْ هشام  أدغمَ 

 .إذ تَّْمِشي أْخُتكَ : َمَع التاء ثاهلافم
 .إذ دََّخلوا َعَلْيهِ : ومع الدال

 .وإذ زَّيََّن َلُهْم الشيطان: يومع الزا
  .وإذ جََّعْلنا البيتَ : ومع اجليم
 .لوال إذ سَِّمْعُتموهُ : نيومع الس

 .وإذ صََّرْفنا إليك :صادَمَع الو 
 .إذ دََّخلوا َعَلْيهِ  :ووافق ابُن ذكوان هشاماً يف إدغاِم الذال يف الدال فقط حنو

 :داُل َقدْ 
 ).ش، ص، ج، ز، ظ، ض، ذ، س(أدَغَم هشام دال َقْد يف مثانيِة حروف 

 .َوَلَقد زَّيـَّنَّا السَّماءَ : الزَّايو  َقْد سَّأََلَها قومٌ : السنيمثال 
 .د جَّاءُكْم رسوٌل من أنُفِسُكمْ َلقَ : اجليمو  .َوَلَقد ذَّرَأنَا: الذالو 
 .َوَلَقد صَّرَّْفنا: الصادو  .فـََقد ضَّلَّ : الضادو 



 

٢٤ 

 . َقد شََّغَفَها ُحّباً : الشنيو  .فـََقد ظََّلَم نفَسهُ : الظاءو 
وأدغـم ابـُن ، يف سورِة ص َلَقْد ظََلَمكَ : الظاء يفواستثىن هشام إدغاَم الدال يف 

 .َوَلَقْد زَيـَّنَّاَوَلُه اخلالف يف ، ذكوان الدال يف الضاد والذال والزاي والظاء
 :أدغَم ابن عامر تاء التأنيث يف ثالثِة أحرف

 .كذََّبت ثَُّمودُ : يف الثاء
 .َواِمعُ َلُهدَِّمت صَّ  ،حِصَرت صُُّدورُُهمْ  :يف الصَّاد
 .َحَمَلت ظُُّهورُُهما ،َمت ظُُّهورُُهاُحرِّ  :ويف الظَّاء

 . ُهدَِّمت صََّواِمعُ : واستثِينَ هلِِشاٍم إظهاُر تاء
 وبلْ ، الُم َهلْ 

 :َوِهيَ  ؛و بْل يف ستَِّة أحرف، أدَغَم هشام الالم من َهلْ 
 .َبل تَّأتِيِهمْ : التاء
 .َهل ثـُّوِّبَ : الثاء

 .َبل ظََّننُتمْ  :الظَّاء
 .َبل زُّيَِّن للَِّذيَن كَفُروا :الزَّاي
 .ل سَّوََّلْت َلُكْم أنُفُسُكمْ بَ : السِّني
 .َبل طََّبَع اهللاُ : الطَّاء

ــوأظَهــَر هشــام الم َهــْل يف  َحْيــُث  ؛بســورِة الرعــد ْل تســَتوي الظُُّلمــاُت والنــورَه
 .  يقرؤها بالتاء بدالً من الياء

َها ِعنْ   َد ُكّل القرَّاءإدغاُم حروٍف متَّفٌق َعَليـْ



 

٢٥ 

والـذاَل يف  اذ ذََّهـَب : مثـل  ،وأدَغَم ابُن عامر كغـْريِِه مـن القـرَّاء الـذاَل يف الـذالِ 
ـــــدتُّ التـــــاء  والـــــدال يف. إذ ظََّلْمـــــُتمْ  –إذ ظََّلمـــــوا  :الظَّـــــاِء مثـــــل ـــــد  –مهَّ َلَق

 .تـََّقطَّعَ 
 .َوُتُكَماأجيبت دَّعْ : والتَّاَء يف الدَّاِل مثل

 .َهمَّت طَّائفة –قالت طَّائِفة : اء يف مواِضِعهاويف الط
 .قل رَّبِّي أْعَلمُ : الراءوادغم الالم يف 

 أحكاُم حروٍف متقارِبة المخرج
 .يف موضِعها يف األعراِف والزخرف أورثتُّمأدَغَم هشام الثاء يف التاء  •
 .ِمبرمي كهيعص ِذْكرُ  :وأدَغَم ابُن عامر الداَل يف الذاِل يف •
 .لِبثتُّم –لبثتَّ  :أدغَم الثاَء يف التاء •
 .يف سورِة هود يا بـَُنيَّ ارَكْب مَعَنا: وأظهر الباَء عنَد امليِم يف قوله •
 .يلَهث ذَِّلكَ  :ويف التاء ِعْنَد الذَّال •

 اإلَمالة
 .لفظ ما بـَْنيَ األِلِف والياء: اإلَمالة

ــَوِر يف واليـاء مــن ، مرـالــ، الـر مجيـِع َمواِضــِعَها أمـاَل ابـُن عــامر الـراَء يف فـواِتِح السُّ
كهيعص يف فاحتة مرمي. 

األلِــف ، يف يــس مشــارب، يف األحــزاب إنــاه :أمــاَل هشــام الكلمــاِت التَّالِيــة
 .سورة الكاِفرون عاِبدون، عابد، يف سورِة الغاشية ءانِيةمن 

ــَوريف مواِضــِعها الســبعة يف  حـــمأمــاَل ابــُن ذكــوان احلــاء مــن  وأمـــاَل ، فــواِتِح السُّ
ــــــُه  ــــــٍف َعْن ــــــْم خبُْل  –حمــــــارك وأيضــــــاً .. حيُثمــــــا جــــــاءت أدراك –وال أْدراُك



 

٢٦ 

َولَـُه يف ، "غـري الـرورة" المحـراب –عمـران  –اإلكـرام  –الحمـار  –إكراِهِهنَّ 
 .ِمبرمي مَن المحرابِ بآِل عمران  في المحرابِ  ِحداً الرورة اإلمالة قوالً وا

كيفــا وردت قــوال واحــداً  التــوراة شــاء جــاءن ذكــوان األلــف يف أمــال ابــ
قـــوال واحـــداً، ويف غريهـــا كيفمـــا وردت ] ١٠البقـــرة[ فـــزادهم اهللا مرضـــاوأمـــال 

 .هم إيمانافزادتْ    ، وزاده بسطة: خبلف عنه، مثل
ـــْيَس بعـــدَ  رأىأمـــاَل ابـــُن ذكـــوان الـــراَء واهلمـــزة قـــوالً واِحـــداً مـــن  ها ســـاكناً الَّـــِيت َل

 .ما َكَذَب الفؤاُد ما رأى – رأى كوَكباً مفصوالً أو موصوالً 
رآُه  –رآهـا تـَْهتَــزُّ : خبلٍف َعْنُه مثل ؛أماَل الرَّاَء واهلمزة ِإَذا اتََّصَلْت بَضمري بعَدها

ومل ُميِـــْل الــــراَء واهلمـــزة قبـــل ســــاكن ، وأمـــالَ ، رآكَ  –رآُه فـــي األُفُــــِق  –اســـتَـْغنى 
َوِإَذا َوقَـَع بعـَدها سـاكٌن ، وصـالً ووْقفـاً  رأوُهـم –رأتْـُهـم  –رأوَك : ثـلموصـول م

 .رأى الَِّذينَ  –رأى القمر  –ْمس رأى الشَّ مفصول فيميلها وْقفاً ال وصالً 
 الراءات

 : فخََّم ابُن عامر الراَء ِإَذا كانت
َد مهــزة الوصـــل أو ســاكنة بـَْعـــ، أو ســاكنة بـَْعـــَد فــْتٍح أو َضـــمٍّ ، أو مضـــمومة، مفتوحــة

َوِإَذا كانت ساكنًة بـَْعَد كسٍر أْصـِليٍّ وبعـَدها حـرف ، ابتداءاً ِبَا وإدراجاً َمَع ما قبَلها
 . استعالء

 :وَرقََّق الراء
َولَـُه ، أو ساكنًة بـَْعـَد كسـٍر أْصـِليٍّ ولـيس بعـَدها حـرف اسـتعالء، ِإَذا كانت مكسورةً 

 .وْصالً التفخيم والرتقيق وقفاً و  فرق: يف كلمة



 

٢٧ 

 الالم
 .ورقـََّقها بـَْعَد الكسر، غلََّظ ابُن عامر الَم لفِظ اجلاللة ِإَذا ملَْ يسبقها كسر

 باُب الوقِف َعَلى أواِخِر الَكِلمِ 
ــمِة أو بالكســرِة أو  ــكوِن َعلَــى ُكــلِّ كلمــٍة متحرَِّكــِة اآلِخــر بالضَّ َوَقــَف ابــُن عــامٍر بالسُّ

ــمِّ والكســروَوَقــَف بــالرَّْوِم َعَلــى ُكــ، بالفتحــة وَوَقــَف باإلمشــاِم ، لِّ متحــرِِّك اآلخــر بالضَّ
َعَلــى كلمــٍة متحرِّكــِة اآلخــر بالضَّــمِّ ِإالَّ ِإَذا كانــت احلركــُة عارضــًة أو َعَلــى تــاِء تأنيــٍث 

 .قـََعِت الواِقعةو إذاَ و  تالعليكُم الق: مربوطٍة مثل

 الوقُف َعَلى مرسوِم الَخطِّ 
ــَتَح التــاَء وْصــالً ، حيثمــا كانــت يــا أبَــتَ : َعَلــى كلمــةِ  َوقَــَف ابــُن عــامٍر باهلــاءِ  ، وفـَ

 أيـَُّه الـثـََّقالنو ، بسـورِة النـور َه المْؤِمنـونُـ أيّ : يف قولِـهِ  هَ ـأيُّ  : وَوَقَف َعَلى
ــو ، بــالرْمحن ــاِحرُ َه اُـ أّي َهــا مجيعــاً باهلــاِء مــن دوِن أِلــفٍ  ؛بــالزُّْخرف لسَّ ، َوَقــَف َعَليـْ

 .بَضمِّ اهلاءوَوَصَلها 

 ياءاُت اإلضافة
 :ِهَي ياُء املتَكلِّم

ــَتَح ابــُن عــامر اليــاء يف وأيضــاً ، قبــل اهلمــزة املفتوحــة يف مجيــِع مواِضــِعها لعلِّــي: فـَ
يف  معْي أَبداً يف سورِة امللك  معْي أو رِحَمناقبل مهزِة القطع  َمِعي: لفظ

 .مواِفقاً فيها حفص ؛سورِة التوبة



 

٢٨ 

: وفـَـَتَح اليـاَء يف، موافقـاً فيهـا حفـص أمِّـَي إلــَهْينِ  أجـرَي ِإالَّ : ياء يفوفـََتَح ال
 رُسِلَي ِإنَّ اهللاَ و يف سورِة الاَدلة. 

، يف سورِة البقرة ءابائَي إبراهيم بسورِة نوح  ُدعائَي ِإالَّ : وفـََتَح الياَء يف
ـــَتَح أيضـــاً  ـــَتَح أيضـــاً ، وصـــالً  الَّ بـــاهللاِ ومـــا تـــوفيقَي إِ  ُحْزنِـــَي إلـــى اهللا: وفـَ : وفـَ
 طَي مسَتقيماً َوَأنَّ َهَذا ِصرا –أرضَي واِسعة  –َمَماِتَي. 

ْل لِعبـاِدْي قُـ: وأيضـاً ، باملائـدة يـدْي إليـك: وأسكَن ابُن عـامر اليـاَء وْصـًال يف
ـــوا ـــاتْي الَّـــِذينَ : وأيضـــاً ، بـــإبراهيم الَّـــِذيَن ءاَمن ـــ: وأيضـــاً ، بـــاألعراف ءاي ْي ول

وما َكاَن و ، أيضـاً ) ص(بسورِة  ما كاَن ِلْي مْن علمٍ و ، )ص(بسورِة  نعجة
الـَِّيت لَـْيَس !! التسـعة  معـيوأيضـاً يف ، بـإبراهيم وصـالً  لْي عليكْم من سلطان

 .بسورِة طه ولْي فيها: وأيضاً أسكَن الياَء يف، بعَدها مهزة قطع
 .أدعوُكمْ  ماليَ : ياَء وْصالً يففـََتَح هشام ال

بيتـْي : وأسـكَن اليـاَء يف، أرَْهِطَي َأَعزُّ عليكم: ابُن ذكوان الياَء وْصًال يف فـََتحَ 
مــالْي ال : وأســكَن أيضــاً ، بــالبقرة واحلــج بيتــْي للطــائِفين، بســورِة نــوح مؤِمنــاً 

 .بالكاِفرون ولْي دينِ : وأسكَن أيضاً ، بسورِة النمل أرى الهْدُهدَ 

 

 وائدياءاُت الزَّ 
 .الثابتة لفظاً  ؛الياُء احملذوفة رْمساً : الياُء الزائدة ِهيَ 

وأثبـَت هشـام ، بسـورة النمـل أتـانَي اهللا: َحَذَف ابـُن عـامر اليـاَء وْصـالً ووْقفـاً يف
تســـألني عـــن : ويف، وأثبتهـــا وحـــذفهاوقفا كيـــدوني والتنظـــرون وصـــًاليفالياءَ 



 

٢٩ 

يــا : ويف قولِــهِ ، لــٍف َعْنــُه وصــالً ووْقفــاً ابــُن ذكــوان خب اليــاء بــالكهف أثبــتَ  شــيءٍ 
 .بالزخرف أثبَت ابُن عامر الياَء يف احلاَلْني  عبادي ال خوفٌ 

 
 

    



 

٣٠ 

 فرش الكلمات لقراءة اإلمام ابن عامر 



)٤ :( َِماِلك  حذَف األلَف فيها ابُن عامر) : َِمِلك.( 



)٦ :( ــــــــــــَذْرتـَُهمْ أ ــــــــــــني اهلمــــــــــــَزتنيأدخــــــــــــ أن ــــــــــــِق الثانيــــــــــــِة ، َل ألفــــــــــــاً ب ــــــــــــَع حتقي َم
 ). أا أنَذْرتـَُهمْ )(أااَنذرتم): (وجهان(وتسهيِلهاهشام

)١٠ :(فـََزاَدُهم أماَهلا ابن ذكوان. 

)١٠ :(َيْكِذبُون  ََد الذال ابُن عامر، وفتح الكاف، ضمَّ الياء بُون: (وشدَّ  ).ُيَكذِّ

)١٣، ١١ :( َمعاً " ِقيل"  َالقاِف ضمًَّة هشام أشمَّ كسرة) : َُقِ◌يل.( 

)١٣ :( ُالسَُّفَهآء وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه : 

 .َمَع القصر والتوسُّط والطول، إبدال اهلمزِة ألِفاً  

 .َمَع التوسُّط والقصر، تسهيُل اهلمزِة بينها وبني الواو 

)١٥ :( ُيستْهِزئ  ٍوَقَف عليها هشاٌم بأربَعِة أوجه: 

 .ني اهلمزة والواوالتسهيل ب -١ 

 .والروم واإلمشام، إبداُل اهلمزِة ياًء َمَع اإلسكان -٤و٣و٢ 

)١٩ :(السماءِ  من وقف عليها هشام خبمسة أوجه: 



 

٣١ 

  .إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول 

 . تسهيل اهلمزة بينها وبني الياء ورومها مع التوسط والقصر 

)٢٠ :( َشآء نأماَهلا ابُن ذكوا. 

)٣٠، ٢٠ :( َالدِّمآء، أَضآء  ٍوقف عليهما هشاٌم بثالثِة أوجه: 

 . إبداُل اهلمزِة ألِفاً َمَع القصر والتوسُّط والطول يف املد 

)٤٩ :( ُوءَ س وله  .أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو مث أسكنها للوقف هشام
 .إبدال اهلمزة واواً وإدغام الواو فيها وجه ثان

)٤٩ :( ٌبالء  وقف عليهما هشام باألوجه اخلمسة مثل) ُالسفهاء( 

)٨٠، ٥١ :( ْاتََّخْذُتم أدغَم الذَّاَل يف التاء ابن عامر) : َْتُّم  ).اختَّ

)٥٨ :( َْلُكـــمْ  نـَْغِفـــر  ًوفـــتح الفـــاَء ابـــن عـــامر، أبـــدَل النـــوَن تـــاًء مضـــمومة) : تـُْغَفـــْر
 ).َلُكمْ 

)٩١، ٥٩ :( َمعاً " ِقيل" ِف ضمًَّة هشامأشمَّ كسرَة القا) : َُقِ◌يل.( 

)٦٧ :( ًُهُزوا مهَز الواَو ابُن عامر) : ًُهُزؤا.( 

)٧٠ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 

)٧٤ :(الماءُ  منه وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه : 

 .َمَع القصر والتوسُّط والطول، إبدال اهلمزِة ألِفاً  

 .ط والقصرَمَع التوسُّ ، تسهيُل اهلمزِة بينها وبني الواو 



 

٣٢ 

)٨٥ :( ََتظَاَهُرون شدََّد الظَّاَء ابُن عامر) :َتظَّاَهُرون.( 

)٨٥ :( ْـــــاُدوُهم ـــــَتَح التـــــاءَ  تـَُف ِـــــَف ابـــــُن عـــــامر، وأســـــكَن الفـــــاءَ ، فـَ : وحـــــذَف األل
 ).تـَْفُدوُهمْ (

)٨٩، ٨٧ :(معاً " َجآَءُهمْ ، جاءكم" أماَهلُن ابُن ذكوان. 

)٩٢ :( َْجآءَُكمْ  ولَقد  واإلمالة البن ذكوان، ِهلشاماإلدغام) : ْولَقجَّآءَُكم.( 

)٩٢ :( ْاتََّخْذُتم اإلدغام البن عامر) : ْتُّم  ).اختَّ

)٩٨ :( َِميكال زاَد مهزًة مكسورًة وياًء بعَدها ابُن عامر) : َِميكائِيل.( 

)١٠١ :( َْجآَءُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 

)١٠٢ :( َــــــَياِطني ــــــَف النــــــونَ  ولكــــــنَّ الشَّ : ورفــــــَع كلمــــــة، وكســــــَرها للوصــــــل، خفَّ
 ).ولِكِن الشَّياِطنيُ : (ابن عامر" الشياطني"

)١٠٢ :(المرء بين وقف عليها هشا م بوجهني:  

 .إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء مث إسكا�ا للوقف -١

 .إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء وروم كسرتا -٢

)١٠٥ :(يََّشآءُ  َمن  َمـَع الطـول والتوسُّـِط  ؛هشـاٌم بإبـداِل اهلمـزِة ألِفـاً وقف عليها
 .َمَع التوسُِّط والقصر، وبتسهيِل اهلمزِة بينها وبني الواو، والقصر

)١٠٦ :( َْما نـَْنَسخ وكسَر السني ابُن عامر، ضمَّ النوَن األوىل) : ْنـُْنِسخ.( 



 

٣٣ 

)١٠٦(:  َْشي ؛حركِتهـا إىل اليـاء ونقـلُ ، إسـقاُط اهلمـزة: ِهلشـاٍم وقفـاً أربعـُة أوجـه 
َمـَع  ؛وإدغاُم الياِء األوىل يف الثَّانَِية، ُمثَّ إبداُل اهلمزِة ياءً ، َمَع اإلسكاِن والرَّْوم

 .اإلسكان والرَّوم

)١٠٨ :( ّفَقْد َضل َ◌أدغم الدال يف الضاد ابُن عامر) : َّفقضَّل.( 

)١١٦ :( ٌوَّقَاُلواْ  َعِليم حذَف الواَو ابُن عامر) : ٌقَاُلواْ  َعِليم.( 

)١١٧ :( ْفـََيُكونُ  ُكن نصَب النوَن الثانيَة ابُن عامر) : َُكْن فَيُكون.( 

)١٢٠ :( ََجآَءك أماَهلا ابُن ذكوان. 

)١٢٤ :(ُكلُّـــه" إبـــراِهيم" ؛خبُْلـــٍف عـــن ابـــن ذكـــوان ؛أبـــدَل اليـــاَء ألِفـــاً ابـــُن عـــامر 
، ١٣٦، ١٣٥، ٢٣٣، ١٣١، ١٣٠، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥: (وكـــذلك يف

١٤٠( 

)١٢٤ :(الظَّاِلِمين َعْهدي فتَح الياَء وصالً ابُن عامر) :َعْهِدَي الظَّاِلِمني.( 

)١٢٥ :( ْواتَِّخُذوا فـََتَح اخلاَء ابُن عامر) : ْواختََُّذوا.( 

)١٢٥ :( َللطائِِفين بـَْيِتي أسكَن الياَء ابُن ذكوان) :بـَْيِيتْ للطائِِفني.( 

)١٢٥ :( َْجَعْلَنا وإذ لذاَل يف اجليم هشامأدغَم ا) :وإجََّعْلَنا.( 

)١٢٦ :( ُفَأَُمتـُِّعه  َوخفََّف التاَء ابُن عامر، أسكَن امليم) : َُفأُْمِتُعه.( 

)١٣٢ :(ــى ــَف ، وأســكن الــواَو الثانيــةَ ، زاَد مهــزًة مفتوحــًة بــني الــواَوين َوَوصَّ وخفَّ
 ).وأْوَصى: (الصاد ابن عامر



 

٣٤ 

)١٤٠ :( ْــُتم وســهََّل اهلمــزَة الثانيــَة وحقََّقهــا هشــام ، بــني اهلمــَزتنيأدخــَل ألِفــاً  ءأنـْ
 ).ءا أنـُْتم(، )ءا اَنـُْتمْ ": (وجهان"

)١٤٤ :( َولئن يعَملون قرأ بتاِء اخلطاِب بدالً من الياِء ابُن عامر) :َتعَملون.( 

)١٤٥ :( ََجآَءك أماَهلا ابُن ذكوان. 

)١٤٨ :( َُمَولِّيَها ُهو  الياَء ألِفاً ابُن عامرفـََتَح الالَم وأبدَل) :ُهَو ُمَوالََّها.( 

)١٦٥ :( ْيـََرى َوَلو قرأ بتاِء اخلطاِب بدالً من الياِء ابُن عامر) :َوَلْو تـََرى.( 

)١٦٥ :( ْيـََرْونَ  إذ ضمَّ الياَء ابُن عامر) : َإْذ يـَُرْون.( 

)١٦٦ :( ْتـَبَـرَّأ إذ اإلدغام ِهلشام) :ل اهلمزة ألفاً ووقف عليها بإبدا) إتـَّبَـرَّأ. 

)١٦٩ :( ِبالسُّوء  ونقــُل حركِتهــا إىل ، إســقاُط اهلمــزة: ِهلشــاٍم وقفــاً أربعــُة أوجــه
وإدغـــاُم الـــواو األوىل يف ، ُمثَّ إبـــداُل اهلمـــزِة واواً ، َمـــَع اإلســـكاِن والـــرَّْوم ؛الـــواو
 .َمَع اإلسكان والرَّوم ؛الثَّانَِية

)١٦٩ :(الفحشآء ِإبداُل اهلمزِة ألِفـاً علـى : أوجه ِ◌ وقف عليهما هشاٌم خبمسة
ـــط والطـــول ـــط والقصـــر، )الفحشـــا: (القصـــِر والتوسُّ : وتســـهيُلها علـــى التوسُّ

 ).◌ِ  الفحشا(

)١٧٠ :( َِقيل  ًأشمَّ هشاٌم كسرَة القاِف ضمَّة)ُقِ◌يل.( 

)١٧٣ :( ِاْضطُرَّ  َفَمن ضمَّ النوَن وصالً ابُن عامر) : ََّفَمُن اْضطُر.( 

)١٧٧ :( َلِبرَّ ا لَْيس رفَع الراَء ابُن عامر) : ُّلَْيَس الِرب.( 



 

٣٥ 

)١٨٩، ١٧٧ :( َّمعـاً " البِـرَّ  ولِكن"  ًورفـع الـراءابن ، خفَّـَف النـوَن وكسـَرها وصـال
 ).ولِكِن الِربُّ : (عامر

)١٧٧:( والضراءِ ، البأساءِ  في وقف عليهما هشام باألوجه اخلمسة. 

)١٨٤ :( ٌـــة ـــامُ  ِفْدَي : وجـــرَّ املـــيم مـــن، فديـــة: التنـــوين يف حـــذَف ابـــُن ذكـــوان طَع
 ).ِفْديَُة طَعامِ : (طعام

)١٨٤ :( ٍِمْسِكين وفتح النوَن ابُن عامر، زاَد ألِفاً بعَد السني) : ََمَساِكني.( 

)١٨٩ :( َمعاً " البـُُيوت"  كسَر الباَء فيِهما ابُن عامر) :الِبُيوت.( 

)٢٠٦ :( َِقيل أَشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام) ِ◌يلُق.( 

 .أماَهلنَّ ابُن ذكوان جآَءتْـُهمْ ، جآءْتهُ ، جآَءْتُكمْ ): ٢١٣و٢١١و٢٠٩(

)٢١٠ :( ُتـُْرَجع  َوكسر اجليَم ابن عامر، فـََتَح التاء) : ُتـَْرِجع.( 

)٢١٤ :( ُــرَّآءُ ، البأســآء إبــداُل اهلمــزِة : وقــف عليهمــا هشــاٌم خبمســِة أوجــه والضَّ
ــــط والطــــول ــــرَّآ: (ألِفــــاً علــــى القصــــِر والتوسُّ ــــط ، )الضَّ وتســــهيُلها علــــى التوسُّ

 ).الضَّرَّآء: (والقصر

)٢٢٠ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 

)٢٢٨ :(قـُُروء َمـَع  ؛وإدغاُم الواِو األوَِّل يف الثاين، إبداُل اهلمزِة واوا: هلِِشاٍم فيها
◌ِ (، )قـُُروُّ ": (وجهان وقفاً : "اإلسكان والرَّْوم  ).قـُُروِّ

)٢٣١ :( ُواً ُهز مهَز الواَو ابُن عامر) : ًُهُزؤا.( 



 

٣٦ 

)٢٣١ :( ْظََلمَ  فـََقد اإلدغاُم البِن عامر) : َفـََقظََّلم.( 

)٢٣٦ :(معاً "قَدره"  أسكن الدال هشام)قْدرُه.( 

)٢٤٥ :(فـَُيضاِعَفه َد العَني ابُن عامر  ).فـَُيَضعَِّفهُ : (حَذَف األِلَف وشدَّ

)٢٤٥ :( ُويبُسط ن خبلف عنهبالصادالبُن ذكوا) : ُويبُصطُ ، ويبُسط.( 

)٢٤٧ :( ُزَاَده  ُأماَهلا ابن ذكوان خبلٍف َعْنه. 

)٢٥٣ :(جــآءتْـُهم، "كلُّـه" شـآء وهلشـام لــدى الوقـف علــى . أمـاهلن ابــن ذكـوان
 .إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول) شاءَ /٢٥٥و٢٥٣(

)٢٦٠، ٢٥٨ :(األربعــة" إبــراِهيم"  خبلــٍف عــن ابــن  ؛ألِفــاً ابــُن عــامرأبــدَل اليــاَء
 ).إبراهام: (ذكوان

)٢٥٩ :( َلَِبْثت  أدغم الثاء يف التاء ابن عامر :كله) : َّلَِبت.( 

)٢٥٩ :( َِحَماِرك  ُأماَهلا ابُن ذكواٍن خبُلٍف َعْنه. 

)٢٦١ :( ُُيَضاِعف َد العَني ابُن عامر  ).ُيَضعِّفُ : (حذَف األلِف وشدَّ

)٢٦١ :( ُلمن يشاء وقف عليها هشام باألوجه اخلمسة. 

)٢٧١ :(فَِنِعمَّا فتَح النوَن ابُن عامر) :فـََنِعمَّا.( 

)٢٧٥ :( َُجآَءه أماَهلا ابُن ذكوان. 

)٢٨٠ :( ُْقوا ُقواْ : (شدََّد الصاَد ابُن عامر تَصدَّ  ).تصَّدَّ

)٢٨٢ :( ًَحاِضَرةً  ِتَجارَة رفَعهما ابُن عامر) : ٌِجتارٌة َحاِضَرة.( 



 

٣٧ 



)٣ :( َالتوراة أماَهلا ابُن ذكوان. 

)٥ :( ٌشيء  ًَمـَع  ؛ونقـُل حركِتهـا إىل اليـاء، إسـقاُط اهلمـزة: أوجـه ستةُ ِهلشاٍم وقفا
وإدغــــاُم اليــــاِء األوىل يف ، ُمثَّ إبــــداُل اهلمــــزِة يــــاءً ، واإلمشــــام اإلســــكاِن والــــرَّْوم

 .امواإلمش َمَع اإلسكان والرَّوم ؛الثَّانَِية

)٥ :( ِالسََّمآء )٦ :( ُيشاء وقف عليهما هشاٌم باألوجِه اخلمسة. 

)١٥ :( ْأُؤنـَبِّــــُئُكم  ُــــه ــــٍف َعْن ــــاً هشــــاٌم خبُْل ، )أاُؤنـَبِّــــُئُكمْ : (أدخــــَل بــــني اهلمــــَزتـَْنيِ ألِف
 ).أُؤنـَبُِّئُكمْ (

)١٩ :( َْجآَءُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 

)٢٠ :( ْءأْسَلْمُتم  وسـهََّلها هشـام ، وحقََّق اهلمزَة الثَّانِيَـة، تـَْنيِ ألِفاً أدخَل بني اهلمز
 ).ءا َاْسَلْمُتمْ ، )ءا أسَلْمُتمْ ": (وجهان"

)٢٧ :(معاً " اْلَميِّت" خفََّف الياَء فيهما ابُن عامر) :اْلَمْيت.( 

)٣٥، ٣٣( :معــاً "عمــران"  )٣٧(  َالمحــراب  أماَهلُمــا ابــُن ذكــواٍن خبُلــٍف
 .َعْنهُ 

)٣٦ :( ْوَضَعت  َوضمَّ التاَء ابُن عامر، أسَكَن العني) : ُوَضْعت.( 

)٣٧ :(وَكفََّلَها خفََّف الفاَء ابن عامر) :وَكَفَلَها.( 



 

٣٨ 

)٣٨، ٣٧ :(كلُّـــه" زََكرِيَّـــا" زاَد مهـــزًة مرفوعـــًة بعـــد األلِـــِف ابـــُن عـــامر) : ُزََكرِيَّـــآء( ،
 .وِهلشاٍم عند الوقٍف عليها األوجه اخلمسة

)٤٠، ٣٨:( يَشآء، الدُّعآء وقف عليهما هشاٌم باألْوُجِه اخلمسة. 

)٣٩ :(المحرابِ  في أماَهلا ابُن ذكواٍن بال خالف. 

)٣٩ :( ِاهللاَ  أنَّ  المحراب  ابن عامر كسر اهلمزة) : َاحملراِب إنَّ اهللا.( 

)٤٧ :( ُفـََيُكون نصَب النوَن ابُن عامر) : َفـََيُكون.( 

)٤٨ :( ُويـَُعلُِّمه وِن بدالً من الياِء البِن عامربالن) : ُونـَُعلُِّمه.( 

)٥٠، ٤٨ :(معاً " التـَّْوراة" أماَهلما ابُن ذكوان. 

)٤٩ :( ُأُْبِرئ  ٍوَقَف عليها هشاٌم بأربَعِة أوجه: 

 .التسهيل بني اهلمزة والواو -١ 

 .والروم واإلمشام، إبداُل اهلمزِة ياًء َمَع اإلسكان -٤و٣و٢ 

)٤٩ :( ُْتُكمْ ِجئْ  َقد اإلدغام ِهلشام) : ْْئُتُكم  ).َقجِّ

)٤٩ :( ْبـُُيوِتُكم  كسَر الباَء ابُن عامر) : ْبُِيوِتُكم.( 

)٥٧ :( ْفـَيـَُوفِّيِهم بالنوِن بدالً من الياء البِن عامر) : ْفـَنـَُوفِّيِهم.( 

)٦١ :( ََجآَءك أماَهلا ابُن ذكوان. 

)٦٦، ٦٤ :( ٌهؤآلء، سوآء ألوُجِه اخلمسةوقَف عليهما هشاٌم با. 

)٦٥ :(التْوراة أماَهلا ابُن ذكوان. 



 

٣٩ 

)٧٤-٧٣ :(يشاءُ  من وقف عليها هشام باألوجه اخلمسة. 

)٧٥ :(معاً " يؤدِّه" قرأهـا بكسـر اهلـاء مـع اِلِصـَلِة وعدمهاهشـام) :إليـك ييـؤدِّه (
 .وجهان) يؤدِِّه إليك(

)٨٦، ٨١ :( َْجآَءُهمْ ، َجآءَُكم نأماَهلما ابُن ذكوا. 

)٨١ :( َْرْرُتم  ؛وحقَّـَق اهلمـزَة الثانيـَة وسـهََّلها هشـامٌ ، أدخـل ألِفـاً بـني اهلمـَزَتني َءَأقـْ
 ).ءا اَقـَْرْرمتُْ ، ءا أقَرْرمتُْ : (وجهان

)٨١ :( ْأخْذُتم ابن عامر أدغَم الذاَل يف التاء) : ْأَختُّم.( 

)٨٣ :( َـــون ُغ غُـــون: (ن عـــامربالتـــاِء بـــدالً مـــن اليـــاِء فيهمـــا البـــ يرجعـــون، يبـْ ، تـَبـْ
 ).َترجعون

)٩١ :(ِملء  َِمـَع اإلسـكان ، ونقـُل حركِتهـا إىل الـالم، ِهلشاٍم وقفـاً إسـقاُط اهلمـزة
 ).ِملُ : (والروم واإلمشام

)١٠٥، ٩٣ :(َجآَءهم ،التوراةب ،التوراة  َُابُن ذكوان نَّ أماهل. 

)٩٧ :( ُِّحج فـََتَح احلاَء ابُن عامر) : َُّحج.( 

)٩٩ :( ََدآءُشه فيها األوُجُه اخلمسُة ِهلشام. 

)١٠٩ :( ُتـُْرَجع  َوكسر اجليَم ابُن عامر، فـََتَح التاء) : ُتـَْرِجع.( 

)١١٥ :( ُْيكَفُروه، يـَْفَعلوا بالتاِء بدالً من الياِء البِن عامر) : ُْتكَفُروه، َتفَعلوا.( 

)١٢٤ :( ُإْذ تـَُقول  ٌأدغَم الذاَل يف التاِء هشام) : ُإتـَُّقول.( 



 

٤٠ 

)١٢٤ :(َزلِين َد الزاَي ابُن عامر ُمنـْ  ).ُمنَـزَِّلني: (فـََتَح النوَن وشدَّ

)١٢٥ :(مسوِِّمين فـََتَح الواَو ابُن عامر) :مسوَِّمني.( 

)١٢٨ :( ٌشيء  ً؛ونقـُل حركِتهـا إىل اليـاء، إسـقاُط اهلمـزة: أوجـه سـتةُ ِهلشاٍم وقفا 
وإدغــاُم اليــاِء األوىل يف ، بــداُل اهلمــزِة يــاءً ُمثَّ إ، واإلمشــام َمــَع اإلســكاِن والــرَّْوم

 .واإلمشام َمَع اإلسكان والرَّوم ؛الثَّانَِية

)١٢٩ :( َُمعاً " يَشآء" وعليـه املراتـب  ؛اإلبـدالُ : وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه
 ).يشا: (والتسهيل والروم َمَع التوسُّط والقصر، الثالثة

)١٣٠ :(مضاَعَفة  ََّد العَني ابُن عامرأسقَط األِلَف وشد) :ُمَضعََّفة.( 

)١٣٣ :( ْوسارُِعوا أسقَط الواَو ابُن عامر) : َْسارُِعوا.( 

)١٣٤ :(الضَّرَّآء، السَّرَّآء وقَف عليها هشاٌم باألوجِه اخلمسة. 

)١٤٥ :( َْمعاً " َثوابَ  يُِرد" أدغم الدال يف الثاء ابن عامر) : َيُرِثـََّواب.( 

)١٤٥ :( ِعــاً مَ " نْؤتِــه"  ِقرَأَهــا هشــاٌم بقصــِر اهلــاء) :َهــا  ينؤتِــهِ : (وِصــَلِتها، )نؤتِــِه ِمنـْ
َها  .وجهان ؛)ِمنـْ

)١٥١ :(الرُّْعب ضمَّ العَني ابُن عامر) :الرُُّعب.( 

)١٥٢ :( َْصَدَقُكمُ  َوَلَقد أدغَم الدَّاَل يف الصاِد هشام) : َْوَلَقصََّدَقُكم.( 

)١٥٢ :( َتُحسُّونـَُهمْ ِإْذ َم الذَّاَل يف التاِء هشامأدغ) : ْإحتَُّسُّونـَُهم.( 

)١٥٣ :( ُْتْصِعُدونَ  إذ أدغَم الذَّاَل يف التاِء هشام) : َِإتُّْصِعُدون.( 



 

٤١ 

)١٥٤ :( َشيءٍ ِمن وعليـه اإلسـكان والـرَّوم ؛النقـل: فيها ِهلشـاٍم األوجـُه األربعـة ،
 .وعليه اإلسكاُن والرَّوم ؛واإلبداُل َمَع اإلدغام

)١٥٤( : ٌشـــيء  ًـــِه ِهلشـــاٍم وقفـــا وعليـــه اإلســـكاُن والـــرَّوُم ، النقـــل: ســـتَُّة أوجـــه: ِفي
 .وعليه اإلسكان والرَّوم واإلمشام ؛واإلبداُل َمَع اإلدغام، واإلْمشام

)١٥٤ :( ْبـُُيوِتُكم  كسَر الباَء ابُن عامر) : ْبُِيوِتُكم.( 

)١٥٧ :( ََيْجَمُعون بالتاِء بدالً من الياء البِن عامر) :َجتَْمُعون.( 

)١٦١ :( ّأن يـَُّغل  َوفتح الغَني ابُن عامر، ضمَّ الياء) : ّأن يـَُّغل.( 

)١٦٧ :( َوِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام)ِقُ◌يل.( 

)١٦٨ :(ما قُِتلوا َد التاَء هشام  ).قـُتـُِّلواْ : (شدَّ

)١٦٩ :( ََّوال َتحسَبن وجهان"هشام  قرأها بالتاِء والياء) :" َال َحيسَنبَّ و.( 

)١٦٩ :( ْفي سبيل اهللا قُِتُلوا  شدد التاء ابن عامر)قـُتِّلوا(. 

)١٦٩ :( ٌبل أحياء وقف عليها هشام باألوجه اخلمسة. 

)١٧٣ :( َْقْد َجَمُعوا أدغَم الداَل يف اجليِم هشام) : َْقجََّمُعوا.( 

)١٧٣ :( ْفـََزاَدُهم  ُأماَهلا ابُن ذكواٍن ِخبُْلٍف َعْنه. 

)١٧٤ :( ٌُســوء وعليــه اإلســكاُن والــرَّوم  ؛النقــل: وقــف عليهــا هشــاٌم بســتَِّة أوجــه
 .وعليه اإلسكان والرَّوم واإلمشام ؛واإلبدال، واإلمشام



 

٤٢ 

)١٨١، ١٧٩ :( ُأغِنيآء، من يََّشآء اإلبـداُل : وقف عليهما هشاٌم خبمسِة أوجـه
 .والقصروعليه التوسُّط  ؛والتسهيل والروم، َمَع املراتب الثالث

)١٨١ :( ََلَقْد َسِمع أدغَم الداَل يف السِني هشام) : َلَقسَِّمع.( 

)١٨٣ :( ْقَــْد َجــآءَُكم  ٌأدغــَم الـداَل يف اجلــيِم هشــام) : ْــآءَُكم وأمــاَل األلِــَف ، )لَقجَّ
 .ابُن ذكوان

)١٨٤ :( َْجآُءوا أماَهلا ابُن ذكوان. 

)١٨٤ :( ِبالزُّبُر زاَد باَء اجلرِّ ابُن عامر) : ِوبالزُّبُر.( 

)١٨٤ :( َِوالِكَتاب زاَد باَء اجلرِّ هشام) : ِوبالِكتاب.( 

)١٨٨ :(َتحسَبنَّ  ال أبدَل تاء اخلطاب ياء غيبة ابُن عامر) : َّال َحيسَنب.( 

)١٩٥ :( ْوقُِتُلوا َد التاَء ابُن عامر  ).وقـُتـُِّلواْ : (شدَّ



 

٤٣ 



)١ :( َتَسآَءُلون  َابُن عامر شدََّد السني) : َتسَّآَءُلون.( 

)٥ :( ًِقياما ابن عامر حذَف األِلف الَِّيت بعد الياء) : ًِقَيما.( 

)١٠ :( َوَسَيْصَلْون ضمَّ الياء ابُن عامر) : َوَسُيْصَلْون.( 

)١١ :(يُوِصي  ًوفتح الصاَد ابُن عامر، أبدَل الياَء ألِفا) :يُوَصى.( 

)١٤، ١٣ :(معاً " يُْدِخله" وِن بدل الياء البِن عامربالن) :نُْدِخله.( 

)١٥ :(البُيوت  كسَر الباَء ابُن عامر) :الِبُيوت.( 

)٢٣، ٢٢ :( ْمعاً " َسَلف َقد" أدغَم الداَل يف السِني هشام) :َقسََّلف.( 

)٢٤ :( َّوُأِحل فـََتَح اهلمزَة واحلاَء ابُن عامر) : َّوَأَحل.( 

)٢٩ :( ًِتَجارة بُن عامرٍ قرأها بالرَّفع ا) : ٌِجتَارة.( 

)٣٣ :( َْعَقَدت زاَد ألِفاً بعد العِني ابُن عامر) : ْعاَقَدت.( 

)٤٠ :(ُيَضاِعْفها َد العَني ابُن عامر  ).ُيَضعِّْفها: (حذَف األلَف وشدَّ

)٤٢ :(ُتَسوَّى  َوشدََّد السَني ابُن عامر، فـََتَح التاء) :َتسَّوَّى.( 

)٤٣ :( ََجآء  ُذكوان أماَهلا ابن. 

)٥٠-٤٩ :( ًانظُر نِ فَِتيال ضمَّ نوَن التنويِن وصًالهشام) : ًانظُرْ  نُ فَِتيال.( 

)٥٨ :(نِِعمَّا فـََتَح النون ابُن عامر) :نَِعمَّا.( 



 

٤٤ 

)٧٧، ٦١ :( َمعاً " وِقيل" أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام )ُقِ◌يل.( 

)٦٤، ٦٢ :( َمعاً " َجآؤوك" أماَهلُما ابُن ذكوان. 

)٦٦ :( ْتـُُلوا تـُلُـواْ : (ضـمَّ النـوَن والـواَو وْصـالً ابـُن عـامر أِو اْخُرُجـواْ ، أِن اقـْ ، أُن اقـْ
 ).أُو اْخُرُجواْ 

)٦٦ :( ََّقِليلٌ  ِإال نصَبها ابُن عامر) : ًِإالَّ قَِليال.( 

)٧٣ :( َْتُكن بالياِء بدالً من التاء البن عامر) : َْيُكن.( 

)٨٣ :( َْجآَءُهم بُن ذكوانأماَهلا ا. 

 )٩٠ :( َْشآءَ ، َجآءوُكم أماَهلما ابُن ذكوان. 

)٩٠ :( ْصُدورُهمْ  حِصَرت أدغَم التاَء يف الصاِد ابُن عامر) :َحِصَرصُُّدورُهم.( 

)٩٤ :( ََلْستَ  السَّالم حذَف األلَف ابُن عامر) : َالسََّلَم َلْست.( 

)٩٥ :( ُر َر : (نصب الراَء ابُن عامر أولي َغيـْ  ).أويلَغيـْ

)١١٣ :(شــــيءٍ  مــــن  ٍــــَع اإلســــكان والــــرَّوم: ِهلشــــاٍم وقفــــاً أربعــــُة أوجــــه ، النقــــل َم
 .وعليه اإلسكان والرَّوم، واإلبداُل َمَع اإلدغام

)١١٥ :(وُنْصـِلهِ ، نـَُولِّه  كسـر اهلـاء بالصـلة وعـدمها هشـام) :مـاينـَُولـِّه: بالصـلة ،
 ).ْصِلِه جهنمونُ ، نـَُولِِّه ما: عدم الصلة(، )جهنميوُنْصِلهِ 

)١٢٧، ١١٦ :( ُــــآء ــــآءِ ، َيَش ــــَع القصــــر: ِهلشــــاٍم مخســــٌة أوجــــهٍ  النَِّس ــــداُل َم ، اإلب
 .وعليه التوسُّط والقصر ؛والتسهيُل َمَع الرَّوم، والطول، والتوسُّطُ 



 

٤٥ 

)١١٦ :( َْضلَّ  فـََقد أدغَم الداَل يف الضاِد ابُن عامر) : َّفـََقضَّل.( 

)١٢٢ :( ًِقيال ا مصدرال إْمشاَم في  .ها ِهلشاٍم أل�َّ
 )١٢٥ :(معاً " إبراهيم" أبدَل الياَء فيهما ألِفاً هشام) :إبراهام.( 

)١٢٨ :(ُيْصــِلَحا  َــَتَح اليــاَء وشــدََّد الصــاَد املفتوحــة وفــتح الــالم ابــن ، وزاَد ألِفــاً ، فـَ
 ).َيصَّاَحلا: (عامر

)١٣٣ :( َْيَشأ  ًهشام أبدل اهلمزة ألفاً وقفا. 

)١٣٥ :( تـَْلُوواْ  إنْ و وحذَف الواَو بعَدها ابُن عامر، ضمَّ الالم) : ْوإن تـَُلوا.( 

 ).نـُزِّلَ : (وكسَر الزاَي ابُن عامر، ضمَّ احلرَف اَألوَّل "معاً " نـَزَّلَ ): ١٤٠و١٣٦(

)١٣٦ :( ََزل  ).أُْنزِلَ : (وكسَر الزاَي ابُن عامر، ضمَّ احلرَف األوَّل أَنـْ

)١٣٦ :( َْضلَّ  فـََقد دغَم الداَل يف الضاِد ابُن عامرأ) : َّفـََقضَّل.( 

)١٤٠ :( ُُيسِتهَزأ هلشام إبدال اهلمزة ألفاً وتسهيلها مع الروم )وجهان(.  

)١٤٣ :(ُهـــؤآلء اإلبـــداُل َمـــَع املراتـــِب الـــثالث: ِهلشـــاٍم وقفـــاً فيهـــا مخســـُة أوجـــه ،
 .والتسهيل َمَع التوسُِّط والقصر

)١٤٥ :( ِالدَّْرك  الراَء ابُن عامرفـََتَح) : ِالدََّرك.( 

)١٥٢ :( َيُؤتِيهم َسْوف بالنوِن بدَل الياِء البِن عامر) :َسْوَف نُؤتِيهم.( 

)١٥٣ :( َالسََّمآءِ  من اإلبداُل َمَع املراتـب الـثالث: وْقفاً ِهلشاٍم األوجه اخلمسة ،
 .والتسهيل َمَع الوجهني



 

٤٦ 

)١٥٣ :( َْسأَُلواْ  فـََقد  السِني هشامأدغَم الداَل يف) : ْفـََقسَّأُلوا.( 

)١٥٣ :( َْجآءتْـُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 

)١٥٥ :( ْطََبعَ  َبل أدغَم الالَم يف الطاِء هشام) : ََبطََّبع.( 

)١٦٣ :(إْبراِهيم إبداَل الياِء ألِفاً ِهلشام) :إبراهام.( 

)١٦٧ :( َْضلَّوا َقد أدغَم الداَل يف الضاِد ابُن عامر) : َّواَقضَّل.( 

)١٧٤، ١٧٠ :( ْمعــاً " َقــْد َجــآءَُكم"  ٌأدغــَم الــداَل يف اجلــيِم هشــام) : ْــآءَُكم ، )َقجَّ
 .وأماَهلا ابُن ذكوان



 

٤٧ 

  
)٨، ٢ :( ُمعاً " َشَنئان" أسكَن النوَن ابُن عامر) :َشْنئان.( 

)٣ :( ِاضطُّرَّ  َفَمن ضمَّ النوَن وصالً ابُن عامر) : ََّفَمُن اضطُّر.( 

)٦ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 

)١٢ :( َْضلَّ  فـََقد أدغَم الداَل يف الضاِد ابُن عامر) : ََّفقضَّل.( 

)١٩، ١٥ :( ْـــد ـــآءَُكم َق ـــآءَُكم: (اإلدغـــام ِهلشـــام "كلُّـــه" َج واإلمالـــة البـــن ، )َقجَّ
 .ذكوان

)١٨، ١٧ :( ُكلُّه" َيَشآء"  ًاألوجُه اخلمسة ِهلشاٍم وقفا. 

)١٨( اْ ؤُ ـبنـــأ إبـــداُل اهلمـــزِة ألِفـــاً َمـــَع القصـــر : فيهـــا ِهلشـــاٍم وقفـــاً اثنـــا عشـــر وجهـــا
، ُمثَّ إبــداُهلا واواً ســاكنةً ، ُمثَّ تســهيُلها َمــَع التوسُّـِط والقصــر ؛والتوسـط والطــول

ُمثَّ روُم ، ُمثَّ إمشاُمهــــا مــــع املراتــــِب الــــثالث، وفيهــــا مراتــــُب العــــارض الــــثالث
 .ضمتها َمَع القصر

)١٩ :( ََجآَءنا ام أماَهلا ابُن ذكوان. 

)٢٠ :( َْجَعلَ  إذ اإلدغاُم ِهلشام) : َإجََّعل.( 

)٢٨ :( َإلَْيك يِدي أسكَن الياَء ابُن عامر) :يِدْي إليك.( 

)٢٩ :( َتـَبُـــوء  ًإســـقاُط اهلمـــزِة ونقـــل حركِتهـــا إىل  -١: ِهلشـــاٍم فيهـــا وجهـــان وقفـــا
 -٢.. ُمثَّ تسـكن للوقـف ؛بعـد البـاءِ فيصـُري النطـُق بـواٍو مفتوحـٍة  ؛الواو قبلها



 

٤٨ 

فيصــــُري النطــــُق بــــواٍو  ؛إبــــداُل اهلمــــزِة واواً َمــــَع إدغــــاِم الــــواِو األوىل يف الثَّانِيَــــة
َدٍة مفتوحةٍ   .ُمثَّ تسكن للوقف ؛مشدَّ

)٣٣، ٢٩ :(معاً " ُؤا١جز "إبـداُل اهلمـزِة ألِفـاً : فيها ِهلشاٍم وقفاً اثنـا عشـر وجهـا
ُمثَّ إبــداُهلا ، ُمثَّ تســهيُلها َمــَع التوسُّــِط والقصــر ؛الطــولَمــَع القصــر والتوســط و 

، ُمثَّ إمشاُمهـا مـع املراتـِب الـثالث، وفيها مراتُب العارض الـثالث، واواً ساكنةً 
 .ُمثَّ روُم ضمتها َمَع القصر

)٣٢ :( ْوَلَقْد َجآَءتْـُهم  ٍاإلدغام ِهلشام) : ْواإلمالة البن ذكوان، )وَلَقجَّآَءتْـُهم. 

)٤٠ :( َُيَشآء فيها ِهلشاٍم وقفاً األوجه اخلمسة. 

)٤٢ :( ََجآءوك أماَهلا ابُن ذكوان. 

)٤٦، ٤٤، ٤٣ :(ُكلُّه" التـَّْوراة" أماَهلا ابن ذكوان. 

)٤٥ :( َوالُجُروح رفَعها ابُن عامر) : ُواجلروح.( 

)٤٨ :( ََشآءَ ، َجآَءك أماَهلُما ابُن ذكوان. 

)٤٩ :( ْوَأِن اْحُكم  َّالنوَن وصالً ابُن عامر ضم) : ْوَأُن اْحُكم.( 

)٥٠ :( َُغون  ).تـَبـُْغونَ : (بتاِء اخلطاِب بدالً من ياِء الغيبة البن عامر يبـْ

)٨١، ٥٧، ٥١ :( َأولِيــــــاء اإلبــــــداُل َمــــــَع القصــــــر، : فيهــــــا ِهلشــــــاٍم ثالثــــــُة أوجــــــه
 .والتوسُُّط، والطول

)٥٣ :( ُءاَمُنواْ  الَِّذينَ  ويقول  اَو ابُن عامرأسقَط الو) : ْيَقوُل الَِّذيَن ءاَمُنوا.( 



 

٤٩ 

)٥٤ :( َّـــد ـــْنُكمْ  يرت والثانيـــة ، األوىل مكســـورة، قـــرأ ابـــن عـــامر بِـــداَلْنيِ خمففتـــني ِم
 ).يـَْرَتِدْد منُكم: (جمزومة

)٦٤، ٥٤ :( َُيَشآء " ًفيها األوُجُه اخلمسة وقفاً ِهلشام" معا. 

)٥٨، ٥٧ :( ًمعاً " هُزوا" هما ابُن عامرمهَز الواَو في) : ًُهُزؤا.( 

)٥٩ :( ََهْل تـَْنِقُمون أدغم الالَم يف التاِء هشام) : ََهتـَّْنِقُمون.( 

)٦١ :( َْجآءوُكم أماَهلا ابُن ذكوان. 

)٦٨، ٦٦ :(معاً " التـَّْوراة" أماهلا ابُن ذكوان. 

)٦٧ :(رسالََته وكسَر التاء ابُن عامر، زاَد ألِفاً بعد الالم) :رساالتِه.( 

)٧٠ :( َْجآَءُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 

)٧٧ :( َْقْد َضلُّوا أدغَم الداَل يف الضاِد ابُن عامر) : َْقضَّلُّوا.( 

 )٨٤ :(َجآَءنا أماَهلا ابُن ذكوان. 

)٨٩ :( َُّعقَّدمت وخفَّف القاف ابُن ذكوان، زاَد ألِفاً بعد العني) : َُّعاَقدمت.( 

)٩٥ :( ُفَجَزآٌء مثل  َوجرَّ الالَم ابُن عامر، التنوينَ  حذف) : ِفَجَزآُء مثل.( 

)٩٥ :( ُكفَّارٌَة طَعام حذَف التنويَن وجرَّ امليَم ابُن عامر) : ِكفَّاَرُة طَعام.( 

)٩٧ :( ًِقياما حذَف األِلَف ابُن عامر) : ًِقيما.( 



 

٥٠ 

)٩٧ :( ٍبكــل شــيء ا إىل ونقــُل حركِتهــ، إســقاُط اهلمــزة: ِهلشــاٍم وقفــاً أربعــُة أوجــه
وإدغـــاُم اليـــاِء األوىل يف ، ُمثَّ إبـــداُل اهلمـــزِة يـــاءً ، َمـــَع اإلســـكاِن والـــرَّْوم ؛اليـــاء
 .َمَع اإلسكان والرَّوم ؛الثَّانَِية

)١٠٢ :( َْسأَلها َقد أدغَم الداَل يف السني هشام) :َقسَّأَهلا.( 

)١٠٤ :( َِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 

)١٠٧ :( َّاسَتَحق  َوضمَّ مهـزَة والوصـل ابتـداًء ابـُن ، وكسَر احلاَء وصالً ، ضمَّ التاء
 ).اسُتِحقَّ : (عامر

)١١٠ :(التوراة أماَهلا ابُن ذكوان. 

)١١٠ :( ُتـُْبِرئ فيها أربعة أوجه: 

  .تسهيل اهلمزة  مع الروم -١ 

 .إبدال اهلمزة ياًء مع اإلسكان والروم واإلمشام -٤و٣و٢ 

)١١٠ :(ـــ ـــُرجُ ، قُ إْذ َتْخُل ـــتَـُهمْ ، إْذ َتْخ ـــقُ : (اإلدغـــام ِهلشـــام إْذ ِجئ ْـــرُجُ ، إختَُّْل ، إختَّ
ئتَـُهمْ   ).إجِّ

)١١٢ :( ِــَمآء ، اإلبــداُل َمــَع املراتــِب الــثالث: ِهلشــاٍم ِفيــِه وقفــاً مخســُة أوجــه السَّ
 .َمَع التوسُِّط والقصر، والتسهيل على الرَّْومِ 

)١١٣ :(تَـَنا تَـَنا: (هشاميف الصاد  أدغَم الدالَ  َقْد َصَدقـْ  ).َقصََّدقـْ

)١١٦ :( ََءأنْــت وســهََّل الثانيــةَ ، أدخــَل ألِفــاً بــني اهلمــَزتني) : َوحقََّقهــا، )ءا اَنــت :
 .وجهان ؛هشامٌ ) أْنتَ  ءا(



 

٥١ 

)١١٧ :( ْأِن اْعُبُدوا ضمَّ النوَن وصالً ابُن عامر) : ْأُن اْعُبُدوا.( 



)٥ :( َْجآَءُهم  ابُن ذكوان أماَهلا. 

)٥ :(َبآ ، إبـداُل اهلمـِز ألِفـاً َمـَع املراتـِب الـثالث: هلِِشاٍم وقفاً اثنـا عشـر وجهـا ؤُ أنـْ
ـــِط والقصـــر إبـــداُل اهلمـــِز واواً ســـاكنًة َمـــَع مراتـــِب ، تســـهيُل اهلمـــزِة َمـــَع التوسُّ

 .والرَّْوُم َمَع القصر، واإلْمشاُم َمَع مراتِب العارض، العارض

)١٠ :( استـُْهِزئَ وَلَقِد ضمَّ الداَل وْصالً ابُن عامر) : َوَلَقُد استـُْهزِئ.( 

)١٩ :( َأئِنَُّكْم لََتْشـَهُدون   ُأدخـَل ألِفـاً بـني اهلمـَزتني هشـاٌم ِخبُْلـٍف َعْنـه) : أاإنَُّكـْم
 )..أإنكم لتشهدون) (لََتْشَهُدون

)١٩ :( ٌبــريء  ًــةوإدغــاُم اليــاِء األوىل يف الثَّ ، إبــداُل اهلمــزِة يــاء ، َمــَع اإلســكان ؛انَِي
 .والرَّوم واإلمشام هلشاٍم وقفاً 

)٣١، ٢٥( : ََجآَءتْـُهمْ  ،وكَ َجآء   َّابُن ذكوان أماَهلن. 

)٢٧ :( َوال ُنَكذِّب  رفع الباَء ابُن عامر) : ُوال ُنَكذِّب.( 

)٣٢ :( ُاُر اآلِخـــَرة وجـــرَّ التـــاَء ابـــُن ، التعريـــف وخفـــف الـــدال) أل(حـــذَف  وللـــدَّ
 ).وَلَداُر اآلِخَرةِ (: عامر

)٣٤ :( َــآَءك ــْد َج ــآَءكَ : (أدغــَم الــداَل يف اجلــيم هشــام وَلَق واإلمالــُة البــن ) ولقجَّ
 .ذكوان



 

٥٢ 

)٣٤ :( ِمن نبائ وقف عليها هشام بأربعة أوجه: 

 .تسهيل اهلمزة بني اهلمزة والياء -١ 

  .إبدال اهلمزة ألفاً -٢ 

  .إبدال اهلمزة ياًء مع اإلسكان والروم -٤و٣ 

)٥١، ٣٤ :( معاً "َشآَء" أماَهلما ابُن ذكوان. 

)٤٣ :( ْإْذ َجآَءُهم اإلدغام هلِِشام) : ْواإلمالُة البِن ذكوان) إجَّآَءُهم. 

)٤٤ :(َتْحَنا َد التاَء ابُن عامر فـَ  ).فـَتَّْحَنا: (شدَّ

)٤٤ :( ٍشيء  ًواإلبـداُل ، النقـُل َمـَع اإلسـكان والـرَّوم: األوُجه األربعـة ِهلشـاٍم وقفـا
 .َمَع اإلسكان والرَّوم ؛َمَع اإلدغام

)٥٢ :( ِبِالغَـــَداة  َوأبـــدَل األلِـــَف واواً مفتوحـــًة ابـــُن ، وأســـكَن الـــدالَ ، ضـــمَّ الغـــني
 ).بِالُغْدَوةِ : (عامر

)٦١، ٥٤ :( ََجآءَ ، َجآَءك أماَهلُما ابُن ذكوان. 

)٥٢ :( َُقْد َضَلْلت أدغَم الداَل يف الضاِد ابُن عامر :) ُقضََّلْلت.( 

)٥٧ :( َّيـَُقصُّ الحق  َوأبدَل الصاَد ضاداً خمفََّفةً ، أسكَن القاف) : َّيـَْقِض احلق.( 

)٦٣ :(لــِئْن أْنَجانَــا  ًوزاَد بعــَدها تـاًء مفتوحــة ابــُن عــامر، أبـدَل األلِــَف يــاء) : لــِئْن
 ).أْجنَْيتَـَنا

)٦٤ :( ْيـَُنجِّيُكم  َذكوانوخفََّف اجليَم ابُن ، أسكَن النون) : ْيـُْنِجيُكم.( 



 

٥٣ 

)٦٥ :( ْبعٍض انظُر ضمَّ نوَن التنويِن وصالً هشام) : ٍانُظُرْ  نُ بعض.( 

)٦٧ :( ِمن نـََّبإ  ًوالتسهيُل والرَّْوُم قياساً ، اإلبداُل ألِفاً : فيها ِهلشاٍم وقفا. 

)٦٨ :( َيـُْنِسيَـنَّك  َوشدََّد السَني ابُن عامر، فـََتَح النون) : َيَـنَّك  ).يـَُنسِّ

)٧٦ :( ًرأى َكوَْكبا أماَل الرَّاَء واهلمزَة وصالً ووقفاً ابُن ذكوان. 

)٧٧ :( َرأى الَقَمر  ًأماَل الراَء واهلمزة ابُن ذكوان وقفا. 

)٧٨ :(رأى الشمس  ًأمال الراء واهلمزة ابن ذكوان وقفا. 

)٧٨ :( ٌبــريء  ًــ، إبــداُل اهلمــزِة يــاء ، َمــَع اإلســكان ؛ةوإدغــاُم اليــاِء األوىل يف الثَّانَِي
 .والرَّوم واإلمشام هلشاٍم وقفاً 

)٨٠ :(أُتَحآجُّونِّي خفََّف النوَن ابُن عامٍر خبلٍف عن هشام) : أُحتآجُّوِين.( 

)٨٣ :( ُدرَجاٍت مَّْن نََّشآء حذَف التنويَن ابُن عامر) : ُدَرجاِت َمن نََّشآء.( 

)٨٥ :(زكريّا عامر ابنُ  بعد األِلف زاَد مهزًة مفتوحة) : ِوفيها هلشام وقفـاً ) زكريّآء
 .ثالثة أوجه

)٩٠ :( ْــل ــِدْه ُق : ووصــلها ابــُن ذكــوان، )اقتــدهِ (وصــالً ابــُن عــامرٍ  كســَر اهلــاءَ  اقَت
 ).ُقلْ  ياقتِدهِ (

)٩١ :( ٍمن شيء  ًالنقـُل َمـَع اإلسـكان والـرَّوم: فيهـا األوُجـه األربعـة ِهلشـاٍم وْقفـا ،
 .ان والرَّومواإلدغام َمَع اإلسك، واإلبدال

)٩١ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 



 

٥٤ 

)٩١ :( ٌشـــيء  ًوعليـــه اإلســـكاُن  ؛اإلبـــداُل َمـــَع اإلدغـــام: ســـتُة أوجـــٍه ِهلشـــاٍم وقفـــا
 .وعليه اإلسكان والرَّوم واإلمشام ؛والنقلُ ، واإلمشام، والرَّوم

)٩٤ :(وَلَقْد ِجْئُتُمونَا أدغَم الداَل يف اجليِم هشام) : ُْئت  ).ُمونَاولَقجِّ

)٩٤ :( ُْشــــرََكُؤا  ًإبــــداُل اهلمــــِز ألِفــــاً َمــــَع املراتِــــِب : ِهلشــــاٍم وقفــــاً اثنــــا عشــــر وجهــــا
ــِط والقصــر، الــثالث إبــداُل اهلمــزِة واواً ســاكنًة َمــَع ، تســهيُل اهلمــزِة َمــَع التوسُّ

 .ُمثَّ روُمها َمَع القصر، ُمثَّ إمشامها َمَع ثالثِة العارض ؛ثالثِة العارض

)٩٤ :(َنُكمْ بي ضمَّ النوَن ابُن عامر) : ْبيُنُكم.( 

)٩٥ :( معاً "اْلَميِّت" خفََّف الياَء مسّكنًة فيهما ابُن عامر) :اْلَمْيت.( 

)٩٦ :( َــل ــلَ  وجَع الــالَم ابــُن عــامر  ورفــعَ ، وكســَر العــنيَ ، زاَد ألِفــاً بعــد اجلــيمِ  اللي
 ).الليلِ وَجاِعُل (: الالم يف الليل وجر

)٩٩ :( انظُُرواْ متشابٍه ضمَّ نوَن التنويِن وصالً هشام) :انظُُرواْ  نُ متشاِبه.( 

)١٠٤ :( َْقْد َجآءَُكم  ٍاإلدغام ِهلشام) : ْواإلمالُة البن ذكوان) َقجَّآءَُكم. 

)١٠٥ :( َدرْست فـََتَح السَني وأسكَن التاَء ابُن عامر) : َْدَرَست.( 

)١٠٩، ١٠٧ :( ََجآَءتْ ، جآَءتْـُهمْ ، َشآء لة البن ذكواناإلما. 

)١٠٩ :(ال يؤِمُنون بتاِء اخلطاِب البِن عامر) :ال توِمُنون.( 

)١١١ :( ًقـُُبال  َوفتَح الباَء ابُن عامر، كسَر القاف) : ًِقَبال.( 

)١١٢ :( ََشآء اإلمالة البن ذكوان. 



 

٥٥ 

)١١٥ :( ُكلمت زاَد ألِفاً بعد امليِم ابُن عامر) : ُكلمات.( 

)١١٩ :( َــــل : وكســــر الثــــاين فيهمــــا ابــــُن عــــامر، ضــــمَّ احلــــرَف األوَّل مَ حــــرَّ ، فصَّ
 ).ُحرِّم، ُفصِّل(

)١١٩ :( َلَُيِضلُّون فـََتَح الياَء ابُن عامر) : َلََيِضلُّون.( 

)١٢٤ :( َْجآَءتْـُهم اإلمالُة البن ذكوان. 

)١٢٤ :(رسالَته وكسَر التاَء ابُن عامر، زاَد ألِفاً بعد الالم) :رساالتِه.( 

)١٢٥ :(السََّمآء  ًوالتسـهيل ، إبـداُل اهلمـزِة َمـَع املراتـب الثالثـة: فيها ِهلشاٍم وقفـا
 .َمَع التوسُّط والطول

 )١٢٨ :( َْيحُشُرُهم بالنوِن البن عامر) : َْحنُشرُُهم.( 

)١٢٨ :( َشاء أماهلا ابن ذكوان.  

)١٣٢ :(يعملون بتاِء اخلطاب البِن عامر) :َتعملون.( 

)١٣٧ :( َّنَ زَي  َوكسَر الياَء ابُن عامر، ضمَّ الزاي) : َزُيِّن.( 

)١٣٧ :( َقـَْتل رفع الالَم ابُن عامر) : ُقـَْتل.( 

)١٣٧ :(أوالِدهم نصَب الداَل ابُن عامر) :أوالَدهم.( 

)١٣٧ :(شرَكاُؤهم جرَّ اهلمزَة ابُن عامر) :شركاِئهم.( 

)١٣٧ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 

)١٣٨ :( ِّمْت ظهورهاُحر  أدغَم التاَء يف الظاِء ابُن عامر) :حرَِّمظُّهورها.( 



 

٥٦ 

)١٣٩ :( ًوإن يَُّكْن ميَتة  أنَّث) َْتُكْن ميَتةٌ : (ابُن عامر) ميتةً (ورَفَع ، )َيُكن.( 

)١٣٩ :(شركاء  وقف عليها هشام باألوجه اخلمسة. 

)١٤٠ :( ْقَتلوا َد التاَء ابُن عامر  ).قتـَُّلواْ : (شدَّ

)١٤٠ :( َْقْد َضلُّوا أدغَم الداَل يف الضاِد ابُن عامر) : َْقضَّلُّوا.( 

)١٤٣ :( ِالمْعز فتَح العَني ابُن عامر) : ِاملَعز.( 

)١٤٥ :( ًيكوَن ميتة  أنََّث)تكون ميتةٌ :(ابن عامر)ميتةً (ورفَع ، )يكون.( 

)١٤٥ :( َّفَمِن اْضطُر ضمَّ النوَن وصالً ابُن عامر) : ْطُرَّ فمُن اض.( 

)١٤٦ :(َحَمَلْت ظُُهورُُهما أدغَم التاَء يف الظاِء ابُن عامر) :َمحََلظُُّهوُرُمهَا.( 

)١٤٨ :( ٍمــن شــيء  ًوعليــه اإلســكان  ؛النقــل: فيهــا األوجــُه األربعــة ِهلشــاٍم وقفــا
 .وعليه اإلسكان والرَّوم، واإلبدال َمَع اإلدغام، والرَّوم

)١٤٨ :( معاً "شآَء" وكذا يف، ا ابُن ذكوانأماَهلَم) :١٤٩.( 

)١٥٢ :(تذَكَُّرون َد الذاَل ابُن عامر  ).تذَّكَُّرون: (شدَّ

)١٥٣ :( ًوأنَّ هـــذا ِصـــَراِطْي مســـتقيما  ًوفـــتح اليـــاَء ابـــن ، أســـكَن النـــوَن خمفَّفـــة
 ).وأْن هذا ِصراِطَي مستقيماً : (عامر

)١٥٧ :( ْفَقْد َجآءَُكم اإلدغام ِهلشام) : ُواإلمالُة البن ذكوان، )مْ فَقجَّآءَك. 

)١٦٠ :( معاً "َجآَء" اإلمالة البِن ذكوان. 

)١٦١ :(إبراهيم إبداُل الياِء ألِفاً هشام) :إبراهام.( 



 

٥٧ 



)٣ :(َتذَكَُّرون  زاَد ياَء الغيبِة قبل التاء ابُن عامر) :يَتذَكَّرون.( 
)٤ :(َفَجآَءَها اإلمالُة البِن ذكوان. 
)٥ :(إْذ َجآَءهم اإلدغام ِهلشام) :واإلمالُة البِن ذكوان، )إجَّآَءهم. 
)٢٥ :(ُتْخَرُجون  َوضمَّ الراَء ابُن ذكوان، فـََتَح التاء) : ََختُْرُجون.( 
)٢٦ :(ولِباُس التـَّْقَوى نصَب السَني ابُن عامر) :ولِباَس التـَّْقَوى.( 
)٢٨ :(بِالَفْحَشآء  ٍوالتسهيل مع . اُل على املراتب الثالثاإلبد: وقفًا ِهلشام

 .الروم على التوسط والقصر
)٤٧، ٣٣ :( ََجآءتْـُهمْ ، َجآء اإلمالة البن ذكوان. 
)٤٣ :(ِلهذا وما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي لوال أسقَط الواَو ابُن عامر) : ِهلذا َما ُكنَّا

 ).لِنَـْهَتِدَي لوال
)٤٣ :( ْلَقْد َجآَءت اإلدغام ِهلشام) :واإلمالة البِن ذكوان، )قجَّآَءتْ ل. 
)٤٣:( أورْثتموها أدغم الثاء يف التاء هشام) :أورِّمتوها.( 
)٤٤ :( ِأْن َلْعَنُة اهللا  ًَد النوَن مفتوحة أنَّ لْعَنَة : (ونصَب التاَء ابُن عامر، شدَّ

 ).اهللاِ 
)٤٩ :(ِبرْحَمٍة اْدُخُلوا لٍف عن ابن خبُ  ؛ضمَّ نوَن التنويِن وصًال ابُن عامر

 ).ادُخُلوا نُ ِبَرْمحَةٍ : (ذكوان
)٥٢ :( َْناُهم َناُهمْ : (أدغَم الدال يف اجليم هشامٌ  وَلَقْد ِجئـْ ئـْ  ).وَلَقجِّ



 

٥٨ 

)٥٣ :( َْقْد َجآَءت   ٌأدغَم الداَل يف اجليم هشام) : ْواإلمالُة البُن ، )قجِّآَءت
 .ذكوان

)٥٤ :( ٍوالشَّْمَس والَقَمَر والنُُّجوَم مسخَّرات رفَع الكلماِت األربع ابُن عامر :
 ).والشَّْمُس والَقَمُر والنُُّجوُم مسخَّراتٌ (

)٥٧ :( ًُبْشرا  ًابن عامر أبدَل الباَء نوناً مضمومة) : ًُنْشرا.( 
)٥٧ :(ميِّت ابن عامر أسكَن الياَء خمففة) :َمْيت.( 
)٥٧ :(تذَكَُّرون َد الذاَل ابُن عامر  ).تذَّكَُّرون: (شدَّ
)٦٠ :(اْلَمأل  ًوجهان.والتسهيل مع الروم، هلشام اإلبدال ألفاً : وقفا. 
)٦٩، ٦٣ :( ْمعاً "َجآءَُكم" أماَهلما ابُن ذكوان. 
)٦٩ :(إْذ جعلكم أدغم الذال يف اجليم هشام) :إّجعلكم.( 
)٦٩ :(وزادكم أماهلا ابن ذكوان خبلف عنه. 
)٦٩ :(بسطة  ٍذكوان وبالصاِد البنِ ، بالسني ِهلشام) :بصطة.( 
)٧٣ :(َقْد َجآَءْتكم اإلدغام هلشام:)واإلمالة البن ذكوان) قجَّاءتكم.  
)٧٣ :(ِبسوء وعلى كلٍّ منهما اإلسكان والرَّوم، ِهلشاٍم وقفاً النقل واإلدغام. 
)٧٤ :( ْإْذ َجَعَلُكم أدغَم الذاَل يف اجليِم هشام) : ْإجََّعَلُكم.( 
)٧٤ :( ًبُيوتا  لباَء ابُن عامركسَر ا) : ًبِيوتا.( 
)٧٥-٧٤ :( َمفسديَن قَال  َابن عامر" قَالَ : "زاَد واواً قبل) : َمفسديَن وقَال.( 
)٨١ :( َإنَُّكْم لََتْأُتون زاَد مهزًة مفتوحًة ابُن عامر) : َوأدخَل ألِفاً ، )أئِنَُّكْم لَتْأُتون

 ).ُتونَ ءائِنَُّكْم لَتأْ : (بني اهلمَزتني هشاٌم قوالً واحداً 
)٨٥ :( َْقْد َجآَءْتُكم اإلدغام ِهلشام) : ْواإلمالُة البِن ذكوان، )قجَّآَءْتُكم. 



 

٥٩ 

)٩٦ :(وَلَفَتحنا شدد التاء ابن عامر):ولَفتَّحنا(. 
)٩٨ :( َأَو َأِمن أْسَكَن الواَو ابُن عامر) : َأْو أَِمن.( 
)١٠١ :( َْوَلَقْد َجآَءتْـُهم اإلدغام هلِِشام) : َّواإلمالُة البِن ذكوان، )آَءتْـُهمْ وَلَقج. 
)١٠٥ :( َْقْد ِجْئُتُكم أدغَم الداَل يف اجليِم هشام) : ْْئُتُكم  ).َقجِّ
)١٠٥ :(َمِعَي بَِني أسكَن الياَء ابُن عامر) : َمِعْي َبِين.( 
)١١١ :( ُأرِجْه وأخاه وضمَّ اهلاَء َمَع ، زاَد مهزًة ساكنًة بعد اجليِم ابن عامر

أرِجئِه : (وكسَرها من دوَن صلٍة ابُن ذكوان، )وأخاهُ  وأرِجئه: (هشام الصِّلةِ 
 ).وأخاهُ 

)١١٦، ١١٣ :( َوَجآُءو، َوَجآء اإلمالُة البن ذكوان. 
)١١٣ :(إنَّ لََنا زاَد مهزَة االستفهاِم ابُن عامر) : َّوأدخَل ألِفاً بني اهلمَزتِني ، )أِئن

 ).أاِئنَّ : (هشام قوالً واحداً 
)١١٧:(  ُتـَْلَقف َد القاَف ابُن عامر  ).تـََلقَّفُ : (فـََتَح الالَم وشدَّ
)١٢٣ :( ْءاَمْنُتم زاَد مهزَة االستفهاِم وسهل الثانية ابُن عامر) : ْءآَمْنُتم.( 
)١٣١، ١٢٦ :(َجآءتْـُهمْ ، َجآَءتْـَنا اإلمالُة البِن ذكوان. 
)١٣٧ :(يعِرُشون ضمَّ الراَء ابُن عامر) :يعُرُشون.( 
)١٤١ :( َْناُكم  ).وإْذ أْجنَاُكمْ : (أسقط الياء والنون ابُن عامر وإْذ أْنَجيـْ
)١٤٣ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)١٤٣ :( ْولكِن انظُر ضمَّ النوَن وْصالً ابُن عامر) : ْولكُن انظُر.( 
)١٤٦ :( َآياِتَي الَِّذين  ابنُ وأسقطها اللتقاء الساكنني  الياَء وصًال أسكن 

 ).آياِت الَِّذينَ : (عامر



 

٦٠ 

)١٤٩ :( َْقْد َضلُّوا أدغَم الداَل يف الضاِد ابُن عامر) : َْقضَُّلوا.( 
)١٥٠ :( َّابَن أُم  كسر امليَم ابُن عامر) : ِّابَن أُم.( 
)١٥٥ :( ُمعاً " َتَشآء" اإلبداُل َمَع املراتب : وقَف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه

 .ط والقصرالتسهيل َمَع التوسُّ ، الثالث
)١٥٦ :( ٍشيء اإلبدال َمَع ، النقل َمَع اإلسكان والرَّوم: فيها ِهلشاٍم أربعُة أوجه

 .وعليه اإلسكاُن والرَّوم ؛اإلدغام
)١٥٧ :(التوراة أماَهلا ابُن ذكوان. 
)١٥٧ :( ْإْصَرُهم  َوزاَد ألِفًا بعَدها وبعَد الصاِد ابُن عامر، فـََتَح اهلمزة :

 ).آصاَرُهمْ (
)١٦٢، ١٦١ :( َمعاً " َوِقيل" أَشمَّ كسرَة القاِف فيهما ضمًَّة هشام. 
)١٦١ :( ْنْغِفر بالتاِء املضمومِة بدل النون وفتح الفاِء البِن عامر) : ْتـُْغَفر.( 
)١٦١ :( َْخِطيئاِتُكم  ِورفَع التاَء ابُن عامر، حذَف األِلَف على اإلْفراد :

 ).َخِطيَئُتُكمْ (
)١٦٧، ١٦٣ :( ْوإْذ تََأذَّنَ ، تَْأتِيِهمْ  إذ  ٌأدغَم الذاَل يف التاِء فيهما هشام :

 ).وإتََّأذَّنَ ، إتَّأتِيِهمْ (
)١٦٤ :( ًمعذرَة رفع التاء ابن عامر) : ٌمعِذرة.( 
)١٦٥ :( ِعِن السُّوء وعلى  ؛واإلبدال، النقل: وقف عليها هشاٌم بأربعِة أوجه

 .كلٍّ منهما اإلسكاُن والرَّْوم
)١٦٥:(  ٍبَِئيس  وأسكَن اهلمزَة ابُن عامر، حذَف الياءَ كسر الباء، و) : ٍبِْئس.( 



 

٦١ 

)١٧٢ :( ُْذرِّيـَّتَـُهم  ِوكسَر التاَء على اجلمِع ابُن عامر، زاَد ألِفًا بعَد الياء :
 ).ُذرِّيَّاِتِمْ (

)١٧٦ :( َيـَْلَهث ذَِّلك أظهَر الثاَء هشام) : َيـَْلَهْث َذِلك.( 
)١٧٩ :( َْأنَاولَقْد َذر اإلدغاُم البِن عامر) :وَلَقذَّرَْأنَا.( 
)١٨٥ :( ٍشيء  ًاألوجُه األربعة ِهلشاٍم وقفا. 
)١٨٦ :( َْوَيَذرُُهم بالنوِن بدل الياِء البِن عامر) : َْوَنَذرُُهم.( 
)١٨٨ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)١٨٨ :( ُمسَِّنَي السُّوء  ًوعليه اإلسكاُن  ؛نقلُ ال: فيها ِهلشاٍم ستٌة أوجه وقفا

 .وعليه اإلسكاُن والرَّوُم واإلمشام ؛ُمثَّ اإلبداُل َمَع اإلدغام، والرَّوم واإلمشام
)١٩٥ :( ُْقِل اْدُعوا ضمَّ الالَم وْصالً ابُن عامر) :ُقُل ادعوا.( 
)١٩٥ :( ِِكيُدون أسقَط ياَء اإلضافِة وأثبَتها وصًال ووقفاً؛ أربعُة أوجٍه ِهلشام :

 ).كيدوِين ،  دونِ كي(
)٢٠٤ :( َُقِرئ  ًوقَف عليها هشاٌم بإبداِل اهلمزِة ياًء ساكنة) : ُْقرِي.( 
 
 

    



 

٦٢ 



)٢ :( ْزاَدتْـُهم  ُأماَهلا ابُن ذكواٍن ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٩ :( َإْذ َتْسَتِغيُثون  ٌأدغَم الذاَل يف التاِء هشام) : َإتَّْسَتِغيُثون.( 
)١٢ :( ُّْعبَ الر ضمَّ العَني ابُن عامر) : َالرُُّعب.( 
)١٧ :( َمعاً " ولِكنَّ اهللا"  ًورفَع اهلاَء فيهما ابُن ، خفََّف النوَن وكسَرها وصال

 ).ولِكِن اهللاُ : (عامر
)١٨ :( ُِموِهُن َكْيد  َابُن عامر" كيدِ : "نوََّن النوَن ونصب) : َُموِهٌن َكْيد.( 
)١٩ :( ْفَقْد َجآءَُكم اُم ِهلشامٍ اإلدغ) : ْواإلمالُة البِن ذكوان، )فَقجَّآءَُكم. 
)٢٤ :( ِبـَْيَن اْلَمْرء  وقف عليها هشاٌم بنقِل كسرِة اهلمزِة إىل الراِء َمَع إسكاِن

 ).اْلَمرْ ، بـَْنيَ اْلَمر: (الراِء وروِمها
)٣٨، ٣١ :(َقْد َسَلفَ ، َقْد َسِمْعَنا اَل يف السني فيِهما هشام : أدغَم الدَّ

 ).َقسََّلفَ ، َقسَِّمْعَنا(
)٤٤ :( ُتـُْرَجع فـََتَح التاَء وكسر اجليَم ابُن عامر) : ُتـَْرِجع.( 
)٤٨ :( َوإْذ زَيَّن  ٌأدغَم الذَّاَل يف الزاِي هشام) : َوإزَّيَّن.( 
)٤٨ :( ٌبريء وإدغاُم الياِء ، إبداُل اهلمزِة ياءً : وقَف عليها هشاٌم بثالثِة أوجه

 .يِة َمَع اإلسكاِن والرَّوم واإلمشاماألوىل يف الثان
)٥٠ :(إْذ يـَتَـَوفَّى أبدَل الياَء تاًء ابُن عامر) : َُّمثَّ أدغَم الذاَل فيها  ؛)إْذ تـَتَـَوىف

 ).إتـَّتَـَوىفَّ : (هشامٌ 



 

٦٣ 

)٥٨ :( ٍعلى سوآء  ٍإبداُل اهلمزِة ألفًا َمَع املراتِب : ِهلشاٍم وقفًا مخسُة أوجه
 .التوسُِّط والقصر وتسهيُلها َمعَ ، الثالث

)٥٩ :( َإنـَُّهْم ال يـُْعِجُزون فـََتَح اهلمزَة ابُن عامر) : َأنـَُّهْم ال يـُْعِجُزون.( 
)٦٦، ٦٥ :( ْفإن يَُّكْن مْنُكمْ ، وإن يَُّكْن مْنُكم   َفيهما ابُن " َيُكنْ : "أنَّث

 ).فإن َتُكْن مْنُكمْ ، وإن َتُكْن مْنُكمْ : (عامر
)٦٦ :( ًَضْعفا لضاَد ابُن عامرضمَّ ا) : ًُضْعفا.( 
)٦٨ :( َْأَخْذُتم أدغَم الذاَل يف التاِء ابُن عامر) : ْأَختُّم.( 
 

    



 

٦٤ 



)١٢ :(أِئمَّة  ُأدخَل بني اهلمَزتني ألِفاً هشاٌم ِخبُْلٍف َعْنه) : ًأئمة)(أاِئمَّة.( 
)١٢ :( ْال أَْيَماَن َلُهم  كسَر اهلمزَة ابُن عامر) :ِإميَاَن َهلُمْ  ال.( 
)٢٥ :( َّرَُحَبْت ثُم أدغَم التاَء يف الثاِء ابُن عامر) : ََّرُحَبثُّم.( 
)٢٨ :( ََشآء  ٍووقَف عليها هشاٌم باإلبداِل َمَع املراتِب ، أماَهلا ابُن ذكوان

 .الثالثة
)٣٠ :( ُُعَزيـٌْر اْبن أسقَط التنويَن ابُن عامر) : ُُعَزيـُْر ابن.( 
)٣٠ :(ِهُئونَ ُيَضا  َوضمَّ اهلاَء ابُن عامر، أسقَط اهلمزة) : َُيَضاُهون.( 
)٣٧ :(النَِّسيء وإدغاُم الياِء ، إبداُل اهلمزِة ياءً : وقف عليها هشاٌم بثالثِة أوجه

 .األوىل يف الثانيِة َمَع اإلسكان والرَّوم واإلمشام
)٣٧ :( ُُّيَضل فـََتَح الياَء وكسَر الضاَد ابُن عامر) : ِلُّ َيض.( 
)٤٦، ٣٨ :( َمعاً "ِقيل" أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 
)٤٧ :( َْما زَاُدوُكم   ُأماَهلا ابُن ذكواٍن ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٤٨ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٤٨ :( ََهْل تـََربَُّصون  ٌأدغَم الالَم يف التاِء هشام) : َهتـََّربَُّصون.( 
)٥٢ :( ُإن نـَّْعف  وفتح الفاَء ابُن عامر، النوَن الثانيَة ياًء مضمومةً أبدَل) : إن

 ).يـُّْعفَ 
)٦٦ :( ْنـَُعذِّب  ًوفتح الذاَل ابُن عامر، أبدَل النوَن تاًء مضمومة) : ْتـَُعذَّب.( 
)٦٦ :( ًطَآئِفة رفع التاء ابن عامر) : ٌطَآئِفة.( 



 

٦٥ 

)٧٠ :( ُنبأ ؛بإبداِل اهلمزِة ألِفاً  ُمثَّ ، وقف عليها هشاٌم بتسهيِل اهلمزِة مع ضّمها 
 .وجهان

)٨٣ :( ًَمِعَي َعُدّوا أسكََّن الياَء ابُن عامر) : ًَمِعْي َعُدّوا.( 
)٩٠ :( ََوَجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٩٣ :( ُأْغِنَيآء إبداُل اهلمزِة َمَع املراتِب الثالث: ها ِهلشاٍم مخسُة أوُجٍه وقفاً في ،

 .صروالتسهيُل َمَع التوسُِّط والق
)٩٨ :( ِالسُّوء  ٍواإلبداُل َمَع اإلدغام، النقلُ : وقف عليها هشاٌم بأربعِة أوجه ،

 .وعلى كلٍّ منهما اإلسكان والرَّْوم
)١٠٣ :( ََصالَتك  ِوكسَر التاَء ابُن عامر، زاَد واواً بعد الالم) : َصَلواِتك.( 
)١٠٦ :( َُمْرَجْون رزاَد مهزًة مضمومًة بعَد اجليِم ابُن عام) : َُمْرَجئون.( 
)١٠٧ :( ْوالَِّذيَن اتََّخُذوا أسقَط الواَو ابُن عامر) : ْالَِّذيَن اختََُّذوا.( 
)١٠٩ :( َُيانَه " بُنيانَهُ : "ورفعَ ، وكسَر السَني األوىل، ضمَّ اهلمزةَ  "معاً " أسََّس بـُنـْ

َيانُهُ : (ابُن عامر  ).ُأسَِّس بـُنـْ
)١٠٩ :( ٍُجُرف  ُعامر أْسَكَن الراَء ابن) : ٍُجْرف.( 
)١٠٩ :( ٍَهار  ُأماَهلا ابُن ذكواٍن ِخبُْلٍف َعْنه. 
)١١١ :(التوراة أماهلا ابن ذكوان.  
)١١٤ :(معاً " إبراهيم" أبدَل الياَء ألِفاً هشام) :إبراهام.( 
)١١٧ :(  َُيزِيغ بالتاِء بدالً من الياء البِن عامر) : َُتزِيغ.( 
)١٢٠ :( ٌظَمأ ؛وبتسهيِلها َمَع الرَّْومِ ، شاٌم بإبداِل اهلمزِة ألِفاً وقف عليها ه 

 .وجهان



 

٦٦ 

)١٢٤،١٢٥ :( ُمعاً " فَزاَدتْـُهمْ ، زاَدْته"  َا ابُن ذكواٍن ِخبُْلٍف َعْنهُ مأماهل. 
)١٢٨ :( ْلَقْد َجآءَُكم  ٍاإلدغاُم ِهلشام):واإلمالُة البِن ذكوان، )لقجاءكم. 

 
    



)١ :(الر  ماَل الراَء ابُن عامرأ. 
)٢ :( ٌَلَساِحر   َوأسكَن احلاَء ابُن عامر، وحذَف األِلفَ ، كسَر السني) : ٌَلِسْحر( 
)٣ :(تذَكَُّرون َد الذاَل ابُن عامر  ).تذَّكَُّرون: (شدَّ
)٤ :( ْيبَدُؤا اإلبداُل والتسهيل بالرَّْومِ : وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه ،

 .اإلسكاِن والرَّْوِم واإلمشام واإلبداُل واواً َمعَ 
)٥ :( ُيـَُفصِّل بالنوِن بدل الياء البن عامر) : ُنـَُفصِّل.( 
)١١ :( ََلُقِضي   َوأبدَل الياَء ألِفاً ابُن عامر، فـََتَح القاَف والضاد) :َلَقَضى.( 
)١١ :( ْأَجُلُهم نصب الالَم ابُن عامر) : ْأَجَلُهم.( 
)١٣ :( َْوَجآَءتْـُهم  َا ابُن ذكوانأماهل. 
)١٥ :( ِتِْلَقآئ  ٍإبداُهلا ألِفاً َمَع املراِتِب الثالث: وقف عليها هشاٌم بتسعِة أوُجه ،

وإبداُهلا ياًء ساكنًة َمَع مراتِب العارض ، وبالتسهيِل َمَع التوسُِّط والقصر
 .وعليه القصر ؛وإبداُهلا ياًء َمَع الرَّْومِ ، الثالث

)١٦ :( ََشآء  ُْن ذَْكَوانأَماَهلَا اب. 
)١٦ :( ْأْدراُكم  ُأَماَهلَا اْبُن ذَْكَوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)١٦ :( َلَِبْثت  ابن عامرأدغَم الثاَء يف التاِء) : َّلَِبت.( 



 

٦٧ 

)٢٢ :( ُْيَسيـِّرُُكم فتح الياء وزاد نونًا ساكنة بعدها وضم الشني ابن عامر :
 ).يـَْنُشرُُكمْ (

)٢٢ :( ْوَجآَءُهمْ ، َجآَءتْـُهم أماَهلُما ابُن ذكوان. 
)٢٣ :( ََمتاع رفَع العَني ابُن عامر) : ُمتاع.( 
)٣١ :(معاً " الميِّت" خفََّف الياَء وسكََّنها ابُن عامر) :اْلَمْيت.( 
)٣٣ :( َكلَمُت رَبِّك زاَد ألِفاً بعَد امليِم ابُن عامر) : ََكِلَماُت َربِّك.( 
)٣٤ :(يبدؤ  إبدال اهلمزة  :وجهان قياسيان مها: جههلشام فيها وقفًا مخسة أو

إبداهلا واواً مع اإلسكان  :وثالثة أوجه رمسية هي، وتسهيلها مع الروم، ألفاً 
 .والروم واإلمشام

)٣٥ :(أمَّن الَّ َيِهدِّي  ََد الدال، فـََتَح الياَء واهلاء  ).أمَّن الَّ يـََهدِّي: (وشدَّ
)٤٥ :( َْيْحُشُرُهم بالنوِن البِن عامر :) َْحنُْشرُُهم.( 
)٤٩، ٤٧ :( ََشآءَ ، "معاً " َجآء أماَهلن ابُن ذكوان. 
)٥٢ :( َِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 
)٥٢ :( ََهْل ُتْجَزْون أدغَم الالَم يف التاِء هشام) : ََهتُّْجَزْون.( 
)٥٧ :( َْقْد َجآَءْتُكم اإلدغام ِهلشام) : ِْن ذكوانواإلمالُة الب، )َقجَّآَءْتُكم. 
)٥٨ :(َيْجَمُعون بالتاِء بدل الياء البِن عامر) :َجتَْمُعون.( 
)٦١ :( َإْذ تُِفيُضون أدغَم الذاَل يف التاِء هشام) : َإتُِّفيُضون.( 
)٦١ :( ِالسََّمآء اإلبداُل َمَع املراتِب الثالث: وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه ،

 .والقصر طوعليه التوسُّ  ؛التسهيُل َمَع الرَّْوم
)٦٦ :( آءَ ُشرك  ٍاإلبداُل على املراتب الثالث: وقف عليها هشاٌم بثالثِة أوُجه. 



 

٦٨ 

)٨٠، ٧٧، ٧٦، ٧٤ :( َْجآءَ ، َجآءَُكمْ ، َجآَءُهمْ ، َفَجآؤوُهم  أماَهلن ابُن
 .ذكوان

)٨٧ :( ًبُيوِتُكمْ ، بـُُيوتا  كسَر الباَء ابُن عامر) : ًبُِيوِتُكمْ ، بُِيوتا.( 
)٨٨ :( ُِيِضلُّوال  فتح الياء ابن عامر)لَِيِضلُّوا(. 
)٨٩ :( ِّوال تـَتَِّبَعان   خفف النون ابن ذكوان) ِوالتتبعان( 
)٩٤ :( َلَقْد َجآَءك اإلدغاُم ِهلشام) : َواإلمالُة البِن ذكوان، )لقجَّآَءك. 
)٩٩، ٩٧، ٩٣ :(  َْشآَء ، ولو َجآَءتْـُهمْ ، َجآَءُهم اإلمالُة البِن ذكوان. 
)٩٦ :(كلمت ربك زاد ألفاً بعد امليم ابن عامر) :كلماُت ربك(. 
)١٠١ :( ُْقِل اْنظُُروا ضمَّ الالَم ابُن عامر) : ُْقُل اْنظُُروا.( 
)١٠٣ :(نـُْنِج المؤِمِنين  َوشدََّد اجليَم ابُن عامر، فـََتَح النون) :نـَُنجِّ املؤِمِنني.( 
)١٠٨ :( َْقْد َجآءَُكم  ٍاإلدغاُم ِهلشام) : ْواإلمالُة البِن ذكوان، )َقجَّآءَُكم. 
 

    



 

٦٩ 



)١ :(الر أماَل الراَء ابُن عامر. 
)٧ :( ِاْلَمآء  ًإبداُل اهلمزِة َمَع املراتِب الثالث: ِهلشاٍم فيها مخسُة أوجٍه وقفا ،

 .التسهيُل َمَع القصر والتوسُّط
)١٢ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٢٠ :( ُُيَضاَعف  َوشدََّد العَني ابُن عامر، حذَف األِلف) : ُُيَضعَّف.( 
)٤٠، ٢٣ :(معاً " تذَكَُّرون" َد الذاَل ابُن عامر  ).تذَّكَُّرون: (شدَّ
)٢٨ :( ْفـَُعمَِّيت  َوخفََّف امليَم ابُن عامر، فـََتَح العني) : ْفـََعِمَيت.( 
)٣٢ :(َقْد َجاَدْلتَـَنا ِم هشامأدغَم الداَل يف اجلي) :َقجَّاَدْلتَـَنا.( 
)٤٠، ٣٣ :( ََجآءَ ، َشآء أماَهلما ابُن ذكوان. 
)٣٥ :( ٌَبِريء واإلمشام والرَّوم، وقَف عليها هشاٌم باإلْدغاِم َمَع السكوِن احملض. 
)٤٠ :( ِمن كلٍّ زْوَجْين حذَف التنويَن ابُن عامر) : ِكلِّ َزْوَجْني.( 
)٤١ :(َمْجرِيَها  َوفتَح األِلَف بدوِن إمالٍة ابُن عامر ضمَّ امليم) :ُجمْراها.( 
)٤٢ :( َّيا بـَُني  كسر الياَء ابُن عامر) : ِّيا بـَُين.( 
)٤٢ :(ارَْكب مََّعَنا أظهَر الباَء عند امليِم ابُن عامر) :ارَْكْب َمَعَنا.( 
)٤٤ :( َِغيضَ ، "معاً " ِقيل  ٌأشمَّ كسرَة احلرِف األوَّل منهن ضمَّة هشام. 
)٤٦ :( ِفال تْسأْلن َد النون ابن عامر  ).فال تسأَلنِّ : (فـََتَح الالَم وشدَّ
)٤٨ :( َِقيل  ِضمَّة هشامٌ  أشمَّ كسرَة القاف. 



 

٧٠ 

)٥٤ :( ٌبريء  ٍوعليه اإلسكاُن  ؛اإلبداُل َمَع اإلدغام: ِهلشاٍم وقفًا ثالثة أوُجه
 .والرَّْوُم واإلمشام

)٦٤، ٥٤ :( معاً "بسوٍء" نقُل حركِة اهلمزِة : هما هشاٌم بأربعِة أوجهوقف علي
 .اإلبداُل َمَع اإلسكان والرَّوم، والرَّوم إىل الواِو َمَع اإلسكان

)٦٦، ٥٨ :( َمعاً " َجآء" أماَهلما ابُن ذكوان. 
)٦٨ :( ْأال إنَّ َثُمودا  ًنوََّ�ا ابُن عامر وصال) : ًووقف عليها ، )أال إنَّ َمثودا

 ).َمثودا: (باألِلف
)٧٦، ٦٩ :( َْقْد َجآءَ ، ولَقْد َجآَءت اإلدغاُم ِهلشام) : َْقجَّآءَ ، ولَقجَّآَءت( ،

 .واإلمالُة البِن ذكوان
)٧٠ :(رَأى أماَل الراَء واهلمزَة ابُن ذكوان. 
)٧٢ :( ُءأَِلد  ًَمَع التحقيِق والتسهيل ؛أدخَل هشاٌم بني اهلمَزتني ألِفا) : ُءاأِلد ،

 ).ءااَِلدُ 
)٧٨ ،٧٧، ٧٤ :(َجآَءهُ ، َجآَءتْ ، جاءته أماَهلُن ابُن ذكوان. 
)٧٧ :( َِسيء أَشمَّ كسرَة السِني ضمًَّة ابُن عامر):ِسُ◌يء.( 
)٨٢ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٨٧ :( َأصالُتك زاَد بعَد الالِم واواً مفتوحًة ابُن عامر) : َأصَلواُتك.( 
)٨٧( : ُؤاْ ـشَ نما   ٌباألْوُجِه اخلمسة وقف عليها هشام. 
)٨٨ :( َّتْوِفيِقْي ِإال فـََتَح الياَء ابُن عامر) : َّتْوِفيِقَي ِإال.( 
)٩٢ :( ُّأرَْهِطي أَعز فـََتَح الياَء ابُن ذكوان) : ُّأَرْهِطَي أَعز.( 
)٩٢ :( ُواتََّخْذُتُموه أدغَم الذاَل يف التاِء ابُن عامر) :َتُُّموه  ).واختَّ



 

٧١ 

)٩٤ :( َجآَء اهلا ابن ذكوانأم. 
)٩٥ :(بـَُعَدْت َثُمود أدغَم التاَء يف الثاِء ابُن عامر) :ُود  ).بـَُعَدمثَّ
)١٠١ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)١٠١ :( ْزَاُدوُهم  ُأماَهلا ابُن ذكواٍن ِخبُْلٍف َعْنه. 
)١٠٨-١٠٧ :( معاً "َشآَء" أماَهلا ابُن ذكوان. 
)١٠٨ :( ُْسِعُدوا لسَني ابُن عامرفـََتَح ا) : َْسِعُدوا.( 
)١١٣ :(أولِيآء وقف عليها هشاٌم بإبداِل اهلمزِة ألِفاً َمَع املراتب الثالث. 
)١٢٠، ١١٨ :( ََجآَءك، َشآء أماَهلما ابُن ذكوان. 
)١٢٣ :( ُيـُْرَجع فـََتَح الياَء وكسَر اجليم ابُن عامر) : ُيـَْرِجع.( 
 

    



 

٧٢ 



)١ :(الر أماَل الراَء ابُن عامر. 
)٤ :( ِيا أَبت فـََتَح التاَء وصًال ابُن عامر) : َيا : (ووقف عليها باهلاء، )يا أَبت

 ).أبَه
)٥ :( َّيَا بـَُني  كسَر الياَء ابُن عامر) : ِّيَا بـَُين.( 
)٩ -٨ :( ْتـُُلوا تـُُلواْ  نُ ُمِبنيِ : (ضمَّ التنويَن وصالً هشام ُمِبيٍن اقـْ  ).اقـْ
)١٢ :( ْيْرَتْع َويـَْلَعب بالنوِن بدل الياِء فيهما البِن عامر) : ْنـَْرَتْع ونـَْلَعب.( 
)١٨، ١٦ :( ْمعاً " َجآءوا" أماَهلما ابُن ذكوان. 
)١٨ :( َْبْل َسوََّلت أدغَم الالَم يف السِني هشام) : َْبسَّوََّلت.( 
)١٩ :( ٌوَجآَءْت َسيَّارَة وأماهلا ابُن ذكوان. 
)١٩ :( ُْشَرىيا ب وأبدَل األِلَف ياًء مفتوحًة وصًال ابُن ، زاَد ألِفًا بعَد الراء

 ).يا ُبْشرايَ : (عامر
)٢٣ :( َهْيَت َلك   ٍ؛وفتَح التاَء وضمَّها هشامٌ ، ومهَز الياء، كسَر اهلاَء ابُن عامر 

 ).ِهْئتُ ، ِهئتَ : (وجهان
)٢٨، ٢٤ :(معاً " رءا" أماَل الراَء واهلمزَة ابُن ذكوان. 
)٢٤ :( َالفحشآء اإلبداُل َمَع املراتِب الثالث: وقَف عليها هشاٌم بثالثِة أوجه. 
)٢٤ :(المخَلِصين   كسر الالَم ابُن عامر) :املخِلِصني.( 
)٣٠ :(َقْد َشَغَفَها أدغَم الداَل يف الشِني هشام) :َقشََّغَفَها.( 
)٣١ :( ْوقاَلِت اْخُرج ضمَّ التاَء وصالً ابُن عامر :) ْوقاَلُت اْخرُج.( 



 

٧٣ 

)٣٨ :(ءابَآِءْي إْبراهيم  ًفـََتَح الياَء ابُن عامٍر وصال) :ءابَآِءَي إْبراهيم.( 
)٣٨،٥١ :( ٍسوءٍ ، شيء ؛بالنقل واإلدغام: وقف عليهما هشاٌم بأربعِة أوجه 

 .وعلى كلٍّ منُهما اإلسكاُن والرَّوم
)٣٩ :( ٌَءَأْرباب شام مع التخقيق والتسهيل يف اهلمزة أدخَل ألِفاً بني اهلمَزتـَْنيِ ه

 ).ءااَْربَاب)(ءاأْربَابٌ : (الثانية
)٤٣ :(ُتوِني إبداُهلا ألِفًا وتسهيُلها َمَع : وقف عليها هشاٌم بوْجَهْنيِ  المُأل أفـْ

 .الرَّْومِ 
)٤٦ :( َُلَعلِّْي أْرِجع فـََتَح الياَء وصالً ابُن عامر) : ُلََعلَِّي أْرِجع.( 
)٤٧ :( ًَدأَبا أسكَن اهلمزَة ابُن عامر) : ًَدْأبا.( 
)٥٠ :( َُجآَءه أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٥٦ :( ُمعاً " َيَشآءُ ، َنَشآء" فيهما هلشاٍم وقفاً األوجه اخلمسة. 
)٥٨ :( ََجآء  ٍأماَهلا ابُن ذكوان. 
)٦٢ :( َِيانِه  ).َيِتهِ لِِفتْـ : (وأبدَل النوَن تاًء مكسورًة ابُن عامر، حذَف األِلفَ  ِلِفتـْ
)٦٤ :( ًَحاِفظا   َوأسكَن الفاَء ابن عامر، وحذَف األِلفَ ، كسَر احلاء) : ًِحْفظا.( 
)٧٢ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٧٦ :( ْدرجاٍت َمن حذَف التنويَن ابُن عامر) : ْدرجاِت َمن.( 
)٧٧ :(فَقْد َسَرق أدغَم الداَل يف السِني هشام) : َفَقسََّرق.( 
)٨٣ :( َْسوََّلتْ  َبل أدغَم الالَم يف السِني هشام) : َْبسَّوََّلت.( 
)٨٥ :( ْتـَْفَتؤأ إبداُهلا ألِفًا مث تسهيلها مع : وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه

 .ُمثَّ إبداُهلا واواً َمَع اإلسكاِن والرَّْوِم واإلمشام ؛الروم



 

٧٤ 

)٨٦ :(وُحْزِنْي إلى فـََتَح الياَء ابُن عامر) : َإىلوُحْزِين.( 
)٩٠ :( َأِءنَّك أدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني هشام خبلف عنه) : َأاِءنَّك.( 
)١٠٠، ٩٩، ٩٦ :( ََشآءَ  ،"معاً "  َجآء  أماَهلن ابُن ذكوان. 
)١٠٠ :( ِيَآ أَبت  ًفـََتَح التَا وصال) : َووقف عليها باهلاِء ابُن عامر، )يَآ أَبت :

 ).يَآ أبَهْ (
)١٠٠ :(َقْد َجَعَلَها  ٌأدغَم الداَل يف اجليِم هشام) :َقجََّعَلَها.( 
)١٠٩ :(نُوِحي إليهم  ًوإبداُل الياِء بعد احلاِء ألِفًا البِن ، إبداُل النوِن ياء

 ).يُوَحى إليهم: (عامر
)١١٠ :( ُْكِذبُوا اَل ابُن عامر َد الذَّ بُواْ : (شدَّ  ).ُكذِّ
)١١٠ :( َْجآَءُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 

    



 

٧٥ 



)١ :(المر أماَل الراَء ابُن عامر. 
)٤ :( ُر َزرٍْع وخنَِيٍل : (جرَّ الكلماِت األربعَة ابُن عامر زرٌْع وَنِخيٌل ِصْنواٌن وَغيـْ

 ).ِصنواٍن وغريِ 
)٥ :(أِءذا أسقَط مهزَة االستفهاِم على اإلْخباِر ابُن عامر) :ِإَذا.( 
)٥ :(َأِءنَّا اهلمَزتني هشامٌ أدخَل ألِفاً بني ) :أا إنَّا.( 
)٣٩-١٣ :( ُمعاً " َيَشآء" إبداُل اهلمزِة : هشاٌم خبمسِة أوجهٍ  وقَف عليهما

 .ُمثَّ تسهيل اهلمزِة َمَع التوسُِّط والقصر، ألِفاً َمَع القصِر والتوسُّط
)١٦، ١٤، ٨ :( ٍبشيءٍ  ،"معاً " شيء  وقف عليهن هشاٌم بأربعِة أوجه :

 .ُمثَّ اإلبداُل واإلدغاُم َمَع اإلسكاِن والرَّوم، سكاِن والرَّومِ النقُل َمَع اإل
)٣٢، ١٦ :( ْمْ هُ أَخْذتُـ ، أفَاتََّخْذُتم أدغَم الذاَل يف التاِء ابُن عامر) : ْأفـَتََّختُّم ،

 ).مْ هُ أَختـُّ 
)١٦ :( َُشرََكآء إبداُل اهلمزِة ألِفًا َمَع القصر : وقف عليها هشاٌم بثالثِة أوجه

 .وسُّط والطولوالت
)١٧ :( َيوِقُدون أبدَل ياَء الغيبِة تاَء خطاٍب ابُن عامر) :ُتوِقُدون.( 
)١٨ :( ُُسوء وعلى كل منهما ، بالنقل واإلدغام: وقف عليها هشام بستة أوجه

 .اإلسكان والروم واإلمشام
)٣٢ :(ولَقْد استـُْهِزئ ضم الدال وصالً ابن عامر) :ولقُد اسُتهزِئ.( 
)٣٣ :( ََبْل زُيِّن  ِهشام أدغَم الالَم يف الزاي) : َبـَزُّيِّن.( 



 

٧٦ 

)٣٣ :( ْوُصدُّوا فـََتَح الصاَد ابُن عامر) : ْوَصدُّوا.( 
)٣٧ :( ََجآَءك أماَل األِلَف ابُن ذكوان. 
)٣٩ :( َُويـُْثِبت  ََد الباَء ابُن عامر، فـََتَح الثاء  ).ويـُثَبِّتُ : (وشدَّ

    



)١ :(الر أماَل الراَء ابُن عامر. 
)٢، ١ :( ِالحِميِد اهللا رفع لفَظ اجلاللِة ابُن عامر) : ِاهللاُ .. احلميد.( 
)٢٧، ١١، ٤ :( ُكلُّها" من َيَشآء" إبداُل : وقف عليهن هشاٌم خبمسِة أوجه

 .صرُمثَّ تسهيُلها َمَع التوسُِّط والق، اهلمزِة ألِفاً َمَع القصر والتوسُِّط والطول
)٧ :( َوإْذ تَأذَّن  ٌأدغَم الذاَل يف التاِء هشام) : َوإتََّأذَّن.( 
)٩ :( َْجآَءتْـُهم أماَل األِلَف ابُن ذكوان. 
)٢٨، ٢١ :( ٍشيء  ٍوقف عليها هشاٌم بأربعِة أوجه) : النقُل َمَع اإلسكاِن

 .ُمثَّ اإلبداُل واإلدغام َمَع اإلسكاِن والرَّوم، والرَّْوم
)٢١ :(فآؤاالضع إبداُل اهلمِز ألِفًا َمَع املراتِب : هلِِشاٍم وقفًا اثنا عشر وجها

الثالث، تسهيُل اهلمزِة َمَع التوسُِّط والقصر، إبداُل اهلمِز واوًا ساكنًة َمَع 
 .مراتِب العارض، واإلْمشاُم َمَع مراتِب العارض، والرَّْوُم َمَع القصر

)٢٢ :( ِْلَي علْيُكم  ُعامر أسكَن الياَء ابن) : ِْيلْ علْيُكم.( 
)٢٦ :( َْخِبيَثٍة اجتُثَّت  ضمَّ نوَن التنويِن وصًال ابُن عامر ِخبُْلٍف عن ابِن

 . والوجُه الثاين البِن ذكواٍن كسُرها كحفصٍ ، ).اجتُثَّتْ  نُ َخِبيثَةٍ (:ذكوان
)٣١ :( َِلِعباِدي أسقط الياَء وصالً ابُن عامر) :لِِعباِد الذين.( 



 

٧٧ 

)٣٥ :( اهيمإبر أبدَل الياَء ألِفاً هشام) :إبراهام.( 
)٣٧ :( ًأفِئَدة زاَد ياًء بعد اهلمزِة ِخبُْلٍف َعْنُه هشام) : ًأْفئيَدة.( 
)٤٣، ٤٠، ٣٩، ٣٨ :( ِهوآءٌ ، دعآءِ ، الدُّعآءِ ، في السَّمآء  َّوقف عليِهن

ُمثَّ ، ولإبداُل اهلمزِة ألِفًا َمَع القصِر والتوسُِّط والط: هشاٌم خبمسِة أوجه
 .تسهيُلها َمَع التوسُّط والقصر
    



)١ :(الر أماَل الراَء ابُن عامر. 
)٢ :(رَُبَما َد الباَء ابُن عامر َا: (شدَّ  ).ُرمبَّ
)٨ :( َما نـُنَـزُِّل المآلِئَكة  ًورفع وفتح الزا، ، أبدَل النوَن األوىل تاًء مفتوحة

 ).تـَنَـزَُّل املآلِئَكةُ  ما: (املالئكة ابُن عامر
)١٦ :(وَلَقْد َجَعْلَنا  ٌأدغَم الداَل يف اجليم هشام) :وَلَقجََّعْلَنا.( 
)٤٠ :(المخَلِصين  كسر الالَم ابُن عامر) :املخِلِصني.( 
)٤٥ :(َوُعُيون  كسر العَني ابُن ذكوان) :َوِعُيون.( 
)٤٦-٤٥ :(وعيوٍن ادخلوها مضم نون التنوين وصًال هشا) : ِنُ وعيون 

 .)ادخلوها
)٥٢ :( ْإْذ َدَخُلوا ابن عامر أدغَم الذاَل يف الدال) : ْإدََّخُلوا.( 
)٦٧، ٦١ :( َوَجآءَ ، َجآء أماَهلُما ابُن ذكوان. 
)٨٢ :( ًبُيوتا  كسر الباَء ابُن عامر) : ًبِيوتا.( 

    



 

٧٨ 

 



)٥ :( ٌِدفء  َمَع  ؛ونقِل حركِتها إىل الفاءِ ، ةِ وقف عليها هشاٌم بإسقاِط اهلمز
 .السكون واإلمشاِم والرَّْوم

)٩ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)١٢ :( ٌوالشَّْمَس والقمَر والنُُّجوُم ُمَسخَّرات رفع الكلماِت األربعة :

 ).والشَّْمُس والقمُر والنُُّجوُم ُمَسخَّراتٌ (
)١٧ :(تذَكَُّرون َد الذاَل ابُن عام  ).تذَّكَُّرون: (رشدَّ
)٢٠ :( ََيْدُعون بتاِء اخلطاب البِن عامر) : ََتْدُعون.( 
)٤٠، ٢٣ :( َوِقيلَ ، وإذا ِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضّمًة هشام. 
)٣٥ :( َشاء أماهلا ابن ذكوان. 
)٣٥ :( ٍمن شيء  ٌإسقاٌط اهلمزِة ونقل : ٢، ١: وقف عليها هشاٌم بأربعِة أوجه

وإدغاُم ، إبداُل اهلمزِة ياءً : ٤، ٣  ؛َمَع اإلمشام والرَّْوم ؛حركِتها إىل الشني
 .َمَع اإلمشام والرَّْوم ؛الياِء األوىل يف الثَّانَِية

)٣٦ :( َْأِن اْعُبُدوا ضمَّ النوَن وصالً ابن عامر) : َْأُن اْعُبُدوا.( 
)٣٧ :(ال يـَْهِدي مروأبدَل الثانيَة ألِفاً ابن عا، ضمَّ الياَء األوىل) :ال يـُْهَدى.( 
)٤٠ :( ُكن فيكون  نصب النون ابن عامر) َكن فيكون.( 
)٤٣ :(نُوِحي  ًوأبدَل الياَء ألفاً ابن عامر، أبدَل النوَن ياء) :يُوَحى.( 



 

٧٩ 

)٤٨ :( ْيتَـَفيَّؤا  ٍوثالثة رمساً ، وجهان قياساً : وقف هشاٌم عليها خبمسِة أوجه :
رمسًا أبدَهلا واوًا َمَع : ٥، ٤، ٣، ا ألِفاً وأبدهلَ ، قياسًا سهََّل اهلمزةَ : ٢، ١

 .اإلسكان والرَّوم واإلمشام
)٦١ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٦٦ :( ُْنْسِقيُكم فـََتَح النون ابن عامر) : َْنْسِقيُكم.( 
)٦٨ :( ًبـُُيوتا  كسر الباء ابن عامر) : ًبُِيوتا.( 
)٦٨ :(يعِرُشون ضمَّ الراء ابن عامر) : ُونيعُرش.( 
)٧١ :( ٌَسَوآء إبداُل اهلمزِة ألِفًا َمَع : ٣، ٢، ١: وقف هشاٌم خبمسِة أوُجه

 .تسهيٌل على التوسُّط والقصر: ٥، ٤، القصر والتوسُِّط والطول
)٧٩ :( ْأَلْم يـََروا بتاِء اخلطاب البن عامر) : ْأملَْ تـََروا.( 
)٨٠ :( ْبُيوتاً ، بـُُيوِتُكم  كسر الباَء ابن عامر) : ْبِيوتاً ، بُِيوِتُكم.( 
)٨٥ :( َمعاً " رءا الَِّذين" أماَل الراَء واهلمزَة معاً وقفاً ابُن ذكوان. 
)٨٩، ٨٦ :( ِمعا"هؤآلء" فيها ِهلشاٍم األوُجٍه اخلمسة. 
)٩٠ :(َتذَكَُّرون شدد الذال ابن عامر) :َتذَّكَُّرون.( 
)٩٠ :(ئِ وإيتا  اً تسعة أوجههلشام وقف:  
 .اإلبدال ألفاًمع القصر والتوسط والطول -٣و٢و١ 
 .التسهيل مع التوسط والقصر -٥و٤ 
 .إبدال اهلمزة ياًء ساكنة مع القصر والتوسط والطول -٨و٧و٦ 
 .إبدال اهلمزة ياًء مع الروم والقصر -٩ 
)٩١ :( ْوَقْد َجَعْلُتم اإلدغام ِهلشام) : ْوقجََّعْلُتم.( 



 

٨٠ 

)٩٣ :( َآَء ش أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٩٦ :( َّولَنْجزَِين  خبلف عن ابن ذكوانبالياء بدل النون) : َّولََيْجزَِين.( 
)١١٠ :( ْفُِتُنوا فـََتَح التاَء والفاء ابن عامر) : ْفـَتَـُنوا.( 
)١١٣ :( ْوَلَقْد َجآَءُهم اإلدغاُم هلشام) : ْواإلمالُة البِن ذكوان) ولَقجَّآَءُهم. 
)١١٥ :( ََّفَمِن اْضطُر ضمَّ النوَن وصالً ابن عامر) : ََّفَمُن اْضطُر.( 
)١٢٣-١٢٠ :(معاً " إبراهيم" أبدَل الياَء ألِفاً بعد اهلاِء هشام) :إْبراهام.( 
 

    



 

٨١ 



)٧، ٥ :( َمعاً " َجآء" أماَهلَُما ابُن ذكوان. 
)٧ :( ْلَِيُسؤوا  اَو ابُن عامرفـََتَح اهلمزَة وحذَف الو) : َلَِيُسوء.( 
)١٣ :( ُيـَْلَقاه  ََد القاَف ابُن عامر، وفتح الالم، ضمَّ الياء  ).يـَُلقَّاهُ : (وشدَّ
)٢١-٢٠ :( َْمْحظُوراً اْنظُر ضمَّ نوَن التنويِن وصالً هشام) : ًاْنظُرْ  نُ َحمْظُورا.( 
)٢٣ :( ٍّأف بناها على الفْتِح من دوِن تنويٍن ابُن عامر) : َّأف.( 
)٣١ :( ًِخْطئا فتَخ اخلاَء والطاَء ابُن ذكوان) : ًَخطَأ.( 
)٣٣ :(فقْد َجعلنا اإلدغام هلشام) :فقجَّعلنا.( 
)٣٥ :( ِبِالِقْسطَاس ضمَّ القاَف ابُن عامر) : ِبِالُقْسطَاس.( 
)٤١ :(َنا َنا: (اإلدغاُم ِهلشام وَلَقْد َصرَّفـْ  ).وَلَقصَّرَّفـْ
)٤٢ :( ونُقولُ يَـ َكَما بتاِء اخلطاِب البِن عامر) : ُقوُلونَت◌َ َكَما.( 
)٤٤ :( ُُتَسبِّح بالياِء بدالً من التاِء البِن عامر) : ُُيَسبِّح.( 
)٤٨-٤٧ :( ْمْسحوراً اْنظُر ضمَّ نوَن التنويِن وصالً هشام) : ًاْنظُرْ  نُ مْسحورا.( 
)٤٩ :(أِءذا أسقَط اهلمزَة ابُن عامر) :ِإَذا.( 
)٤٩ :( ئِنَّاأ  ًأدخَل ألِفاً بني اهلمَزَتني هشاٌم قوالً واحدا) :ءا إنَّا.( 
)٥٢ :(لبْثتم أدغم الثاء يف التاء بن عامر) :لبّتم( 
)٥٦ :( ُْقِل اْدُعوا ضمَّ الالَم ابُن عامر) : ُْقُل اْدُعوا.( 
)٦١ :( ُءأْسُجد أدخَل ألِفًا بني اهلمَزتـَْنيِ َمَع التسهيل والتحقيق هشام: 

 ).ءاَأْسُجدُ ) (ءاَاْسجد(



 

٨٢ 

)٦٤ :( َورَِجِلك بإْسكاِن اجليم البِن عامر) : َوَرْجِلك.( 
)٨١ :( َجاء أماهلا ابن ذكوان. 
)٨٣ :( َأىون  ِفصري  وحذَف األِلَف بعَد اهلمزِة ابُن ذكوان، زاَد ألِفًا بعد النون

 ).ونَآءَ : (مد واجب متصل
)٨٩ :(ولقْد صّرفنا لصاد هشامأدغم الدال يف ا) :ولقصَّرَّفنا.( 
)٩٠ :( َحتى تـَْفُجر ضم التاء وفتح الفاء وكسر اجليم مشددة ابن عامر) : حىت

 ).تـَُفجِّرَ 
)٩٣ :( َُقْل ُسْبَحان بناها على املاضي ابُن عامر) : َقَاَل ُسْبَحان.( 
)١٠١، ٩٤ :(معاً " إْذ جاءهم"  ادغم الذال يف اجليم هشام)ِإجَّاءهم.( 
)١٠٤ ، ١٠١، ٩٤ :( جاء ،"معاً " َجآَءُهمْ إذ باإلمالِة البِن ذكوان. 
 )٩٨ :(أِءذا أسقَط اهلمزَة ابُن عامر) :ِإَذا.( 
)٩٨ :( أئِنَّا  ًأدخَل ألِفاً بني اهلمَزَتني هشاٌم قوالً واحدا) :ءا إنَّا.( 
 )١١٠ :( ُْقِل اْدُعوا ضمَّ الالَم وصالً ابُن عامر) : ُْقُل اْدُعوا.( 
)١١٠ :(أِو ادعوا الرحمن ضم الواو وصالً ابن عامر):أُو ادعوا.( 
 

    



 

٨٣ 



)٢، ١ :( ًقيِّماً . س.ِعَوجا ملَْ يسكت بينهما ابُن عامر) :عوجاً قيِّما.( 
)١٦ :( ًِمْرَفقا وفخََّم الراء ؛فـََتَح امليَم وكسَر الفاَء ابُن عامر) : ًَمْرِفقا.( 
)١٧ :( َرُ تـََزاو  َوشدََّد الراَء ابُن عامر، وحذَف األِلفَ ، أسكَن الزاي) : ُّتْزَور.( 
)١٨ :( ًرُْعبا ضمَّ العَني ابُن عامر) : ُباً ُرع.( 
)١٩ :( ْمعاً " لَِبْثُتم" أدغَم الثاَء يف التاِء ابُن عامر) : ْلَِبتُّم.( 
)٢٦ :(وال ُيْشِرك اجلزِم البِن  وإسكان الكاف على، بتاِء اخلطاِب بدل الياء

 .)وال ُتْشرِك: (عامر
)٢٨ :( ِبالَغداة  َوأبدَل األِلَف واوًا مفتوحًة ابُن ، وأسكَن الدالَ ، ضمَّ العني

 ).بِالُغْدَوةِ : (عامر
)٦٩، ٣٩، ٢٩ :( َكلُّه" َشآء" أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٤٢، ٣٤ :(بَِثَمرِهِ ، َثَمر ضمَّ الثاء وامليم فيهما ابُن عامر) : ُُبُِثُمرِهِ ، رمث.( 
)٣٦ :(منها أدخَل ميماً بني اهلاِء واألِلف على التثِنية ابُن عامر) :منهما.( 
)٣٨ :( ََلِكنَّْا ُهو أثبَت األلَف بعد النون وصالً ابُن عامر) : ََلِكنَّا ُهو.( 
)٣٩ :( َإْذ َدَخْلت إدغَم الذاَل يف الداِل ابُن عامر) : َإدََّخْلت.( 
)٤٤ :( ًُعْقبا ضمَّ القاَف ابُن عامر) : ًُعُقبا.( 
)٤٧ :( َُنَسيـُِّر الِجبال  ًوفتح الياء ورفع ، أبدل النون تاء)ابِن عامر) اجلبال :

 ).ُتَسيـَُّر اجلِبالُ (
)٧٤، ٨١، ٤٧ :(معاً "لَقْد ِجْئتَ ، لَقْد ِجْئُتُمونَا"  أدغَم الداَل يف اجليِم

ْئُتُمونَا: (هشام  ).لَقجِّْئتَ ، لَقجِّ



 

٨٤ 

)٤٨ :( ْبْل زََعْمُتم أدغَم الالَم يف الزاِي هشام) : ْبـَزََّعْمُتم.( 
)٥٣ :( َورءا المجرُِمون أماَل الراَء واهلمزَة وقفاً ابُن ذكوان. 
)٥٤ :(َنا َنا: (أدغَم الداَل يف الصاِد هشامٌ  وَلَقْد َصرَّفـْ  ).وَلَقصَّرَّفـْ
)٥٥ :( ْإْذ َجآَءُهم اإلدغام هلِِشام) : َواإلمالُة البِن ذكوان، )ُهمْ إجَّآء. 
)٥٥ :( ًقـُُبال  كسر القاَف وفتَح الباَء ابُن عامر) : ًِقَبال.( 
)١٠٦، ٥٦ :( ًمعاً " ُهُزوا" مهَز الواَو فيهما ابُن عامر) : ًُهُزؤا.( 
)٥٩ :( ِْلَمْهِلِكِهم  َوفتَح الالم ابنُ عامر، ضمَّ امليم) : ِْلُمْهَلِكِهم.( 
)٦٣ :( ُأْنَسانِيه  كسر اهلاَء ابُن عامر) : ِأْنَسانِيه.( 
)٧٥، ٧٢، ٦٧ :( َكلُّه" مِعي" أسكَن الياَء فيِهنَّ وصالً ابُن عامر) : َْمِعي.( 
)٧٠ :(فال تسأْلِني  َ؛وحذف الياَء وأثبَتها، وشدََّد النوَن ابُن عامر، فـََتَح الالم 

 ).نِّ فال تسألَ ، فال تسأَلينِّ : (وجهان ابُن ذكوان وصالً وقفاً 
)٨٧، ٧٤ :( ًُنْكرا ضمَّ الكاَف ابُن ذكوان) : ًُنُكرا.( 
)٧٧ :( َلَتََّخْذت أدغَم الذاَل يف التاِء ابُن عامر) : َّلَتََّخت.( 
)٨١ :( ًرُْحما ضمَّ احلاَء ابُن عامر) : ًُرُمحا.( 
)٨٦ :(َحِمئة وأبدَل اهلمزَة ياًء مفتوحًة ابُن عامر، أثبَت ألِفًا بعد احلاء: 

 ).حاِمَيةً (
)٨٨ :(جزاًء اْلُحْسَنى  َوحذَف التنويَن ابُن عامر، ضمَّ اهلمزة) : جزاُء

 ).احلُْْسَىن 
)٩٤، ٩٣ :( ِْين اً ، السَّدَّ ْينِ : (ضمَّ السَني فيهما ابُن عامر َسدَّ  ).ُسّداً ، السُّدَّ
)٩٤ :(يأُجوج ومأجوج أبدَل اهلمزَة فيهما ألِفاً ابُن عامر) :وجياجوج وماج.( 



 

٨٥ 

)٩٦ :( ِالصََّدفـَْين ضمَّ الصاَد والداَل ابُن عامر) : ِالصُُّدفـَْني.( 
)٩٨ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٩٨ :( َدكَّآء حذَف اهلمزَة ونوََّن الكاَف ابُن عامر) : ًدَّكا.( 
)١٠٢ :( َأولِياء  ًَمَع القصر والتوسُّط  ؛وقف عليها هشاٌم بإبداِل اهلمزِة ألِفا

 .طولوال
 

    



 

٨٦ 



)١ :(كهيعص أماَل الياَء ابُن عامر. 
)٢-١ :( ُصاد ِذْكر أدغَم داَل صاد يف الذاِل ابُن عامر. 
)٢ :(زكريّا زاَد مهزًة مفتوحًة بعد األِلِف ابُن عامر) : َوعند الوقف أبدل ) زََكرِيّاء

 .هشام اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول
)٧ :(ا زََكرِيّاي زاَد مهزًة مضمومًة بعد األِلف ابُن عامر) : ُووقف عليها ) يا زََكرِيّاء

 .هشام باألوجه اخلمسة
)٨ :( ًِعِتّيا ضمَّ العني ابُن عامر) : ًُعِتّيا.( 
)١١ :( ِمن المحراب أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٦٦، ٢٣ :( ُّمعاً " ِمت" ضمَّ امليَم ابُن عامر) : ُُّمت.( 
)٢٣ :( ًَنِسّيا  كسر النوَن ابُن عامر) : ًِنِسيّا.( 
)٢٤ :(ِمْن َتْحِتها حتِتها: "ونصب، فـََتَح امليَم ابُن عامر) :"َمْن َحتْتَـَها.( 
)٢٧، ٢٤ :( ََلَقْد ِجْئتِ ، َقْد َجَعل أدغَم الداَل يف اجليِم فيهما هشام :

 ).لَقجِّْئتِ ، قجََّعلَ (
)٢٥ :( ُْتساِقط  وشدََّد السَني ابُن عامر، القافَ فـََتَح التاَء و) : َْتسَّاَقط.( 
)٣٥ :( ُفـََيُكون نصب النوَن ابُن عامر) : َفـََيُكون.( 
)٦٨، ٤٥، ٤١ :(كلُّه" إبراِهيم" أبدَل الياَء فيِهنَّ ألِفاً هشام) :إبراهام.( 
)٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢ :( ِكلُّه" يَآ أَبت"  فـََتَح التاَء فيِهنَّ ابُن عامر) : يَآ

 )يآ أبهْ (ووقف عليها باهلاء  ).أَبتَ 
)٤٣ :(َقْد َجآَءِني  ٍاإلدغاُم ِهلشام) : واإلمالُة البِن ذكوان، )قجَّآَءِين. 



 

٨٧ 

)٥١ :( ًُمْخَلصا  كسَر الالَم ابُن عامر) : ًُخمِْلصا.( 
)٩٨، ٦٥ :(َهْل ُتِحسُّ ، هْل تعلم أدغَم الالَم يف التاِء هشام) : َْهتـَّْعَلم ،

 .)َهتُِّحسُّ 
)٦٦ :(أِءذا  ًأدخَل ألِفًا بني اهلمَزتني هشاٌم قوًال واحدا) :وأسقَط مهزَة ، )أاِءذا

 ).ِإَذا: (االستفهاِم ابن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنهُ 
)٧٠، ٦٩، ٨٢، ٦٧ :( ًِصِليّاً ، ِعِتّياً ، "معاً "ِجِثّيا  ضمَّ كسرَة احلرِف األوَِّل

 ).ِليّاً صُ ، ُعتِيّاً ، ُجِثيّاً : (فيهنَّ ابُن عامر
)٧٤ :( ًورِئِيا  ًوأدغمها يف الثانيِة ابُن ذكوان، أبدَل اهلمزَة ياء) : ًورِيّا.( 
)٨٩ :(َلَقْد ِجْئُتم أدغَم الداَل يف اجليِم هشام) : ْْئُتم  ).َلَقجِّ
)٩٠ :( َيتَفطَّْرن  ًوكسر الطاَء خمفََّفًة ابُن عامر، أبدَل التاَء نونًا ساكنة :

َفِطْرنَ (  ).ينـْ
    



 

٨٨ 



)١٠ :(رءا أماَل الراَء واهلمزَة ابُن ذكوان. 
)١٠ :( ْلعلِّْي َءاتِيُكم فـََتَح الياَء وصالً ابُن عامر) : ْلعلَِّي َءاتِيُكم.( 
)١٨ :(ؤأتوك وتسهيلها مع الروم، إبداهلا ألفاً : هلشام وقفًا مخسة أوجه ،

 . مشاموإبداهلا واواً خالصة مع اإلسكان والروم واإل
)١٨ :(وِلَي ِفيَها أسكَن الياَء وصالً ابُن عامر) :وِيلْ ِفيَها.( 
)٣١ :( ْاْشُدد قطع اهلمزة مفتوحًة ابُن عامر) : ْأْشُدد.( 
)٣٢ :( ُوأْشرِْكه ضمَّ اهلمزَة ابُن عامر) : ُوأُْشرِْكه.( 
)٤٠ :(إْذ َتْمِشي أدغَم الذاَل يف التاِء هشام) :إمتَِّْشي.( 
)١٠٤، ١٠٣، ٤٠ :( َمعاً "لَِبْثُتمْ ، فَلِبْثت"  أدغَم الثاَء يف التاِءفيهن ابُن

 ).لَِبتُّمْ ، فَلِبتَّ : (عامر
)٤٧ :( ََناك َناكَ : (أدغَم الداَل يف اجليم هشام َقْد ِجئـْ ئـْ  ).َقجِّ
)٥٣ :( ًَمْهدا   َوزاَد ألِفاً بعد اهلاِء ابُن عامر، وفتح اهلاء، كسَر امليم) : ًِمَهادا.( 
)٦١ :( ُْيْسِحَتُكم  ).فَيْسَحَتُكمْ : (فـََتَح الياَء واحلاَء ابُن عامر فـَ
)٦٣ :( ْقالوْا إن َد النوَن ابُن عامر  ).قالواْ إنَّ : (شدَّ
)٦٦ :( ُُيَخيَّل أبدَل الياَء األوىل تاًء ابُن ذكوان) : ُُختَيَّل.( 
)٦٩ :(تـَْلَقف َد القاَف ابُن عامر، فـََتَح الالم ورفع الفاَء ابُن ، )تـََلقَّفْ ( :وشدَّ

 ).تـََلقَّفُ : (ذكوان
)٧١ :( ْءاَمْنُتم  ٍوسهََّل اهلمزَة بعدها ابُن عامر، زاَد مهزَة استفهام) : ْءاَ اَمْنُتم.( 
)٧٢ :(َجآَءنَا أماَهلا ابُن ذكوان. 



 

٨٩ 

)٨٧ :(ِبَمْلِكَنا  كسر املِيَم ابُن عامر) :ِمبِْلِكَنا.( 
)٩٤ :( َّنَـُؤم نَـُؤمِّ : (كسر امليَم ابُن عامر يـَبـْ  ).يـَبـْ
)٩٩ :(َقْد سبق أدغم الداَل يف السِني هشام) :َقسََّبق.( 
)١١٩:( تظمؤا والتسهيل مع الروم، اإلبدال ألفاً  :هلشام وقفًا مخسة أوجه ،

 .واإلبدال واواً مع اإلسكان والروم واإلمشام
)١٣٣ :( ْتأِتِهم  ُعامر أبدَل تاَء التأنيِث ياًء ابن) : ْيأِتِم.( 

    




)٤ :( ُقَاَل رَبِّي يـَْعَلم بناها على األمر ابن عامر):قل.( 
)٢٥، ٧ :(معاً " نُوِحي"  ًوأبدَل الياَء بعد احلاِء ، وفتح احلاءَ ، أبدَل النوَن ياء

 ).يُوَحى: (ألِفاً ابُن عامر
)١١ :( ًَكاَنْت ظَاِلَمة لظاِء ابُن عامرأدغَم التاَء يف ا) : ًَكاَنظَّاِلَمة.( 
)٢٤ :( ََمْن َمِعي أسكَن الياَء ابُن عامر) : َْمْن َمِعي.( 
)٣٤ :( َِّمت ضمَّ امليَم ابُن عامر) : َُّمت.( 
)٣٦ :( َرءاك أماَل الراَء واهلمزَة ِخبُْلٍف َعْنُه ابن ذكوان. 
)٣٦ :( ًُهُزوا مهَز الواَو ابُن عامر) : ًُهُزؤا.( 
)٤٠ :( َْبْل تَأتِيِهم أدغَم الالَم يف التاِء هشام) : ْبـَتَّأتِيِهم.( 
)٤١ :( َوَلَقِد اْستـُْهِزئ ضمَّ الداَل وصالً ابُن عامر) : َوَلَقُد استـُْهزِئ.( 



 

٩٠ 

)٤٥ :( َُّوال َيْسَمُع الصُّم  ًونصب الصُّمَّ ، وكسر امليمَ ، أبدَل الياَء تاًء مضمومة
 ).الصُّمَّ  َوال ُتْسِمعُ : (ابُن عامر

)٦٢ :( ََءأْنت وجهان ؛وسهََّل الثَّانَِية وحقََّقها، أدخَل ألِفًا بني اهلمَزتني :
 ).ءااَنت)(ءا أْنتَ : (هشام

)٦٧ :( ٍُّأف بناها على الفتِح من دوِن تنويٍن ابُن عامر) : َُّأف.( 
)٧٣ :(أِئمَّة أدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني ِخبُْلٍف َعْنُه هشام) : ِمَّةءائ.( 
)٨٨ :(نـُْنِجي  َوشدََّد اجليَم ابُن عامر، حذَف النوَن الثانية) :ُجنِّي.( 
)٨٩ :(وزكريّا زاَد مهزًة مفتوحًة بعد األِلِف ابُن عامر) : َووقف عليها ، )وزكريّآء

 .هشام بإبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول
)٩٦ :( ْفُِتَحت  َُد التاَء األوىل ابن  ).فـُتَِّحتْ : (عامر شدَّ
)٩٦ :( ُيَأُجوُج وَمأُجوج أبدَل اهلمزَة فيهما ألِفاً ابُن عامر) : ُيَاُجوُج وَماُجوج.( 
)١٠٤ :( ِللُكُتب   َوزاَد ألِفًا بعَدها على اإلْفراد ابُن ، وفتح التاءَ ، كسر الكاف

 ).للِكتابِ : (عامر
)١١٢ :( ِّقَاَل َرب بناها على األْمِر ابُن عامر):قل ريب.( 

    




 

٩١ 



)١٥ :( ْثُمَّ ْليَـْقَطع  كسر الالم ابن عامر) :ُمثَّ لِيَـْقَطع.( 
)١٨ :( َُيَشآء أبدَل اهلمزَة َمَع : ٣، ٢، ١: وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه

 .تسهيُلها َمَع التوسُّط والقصر: ٥، ٤، القصر والتوسُّط والطُّول
)٢٣ :( ًَوُلْؤُلؤا تسهيُل اهلمزة : ووقف عليها هشاٌم بثالثِة أوُجهٍ ، ابُن عامر جرَّها

 .وإبداُهلا واواً َمَع اإلْسكان والرَّْوم، الثانِية َمَع الرَّْوم
)٢٥ :( ًَسَوآء رفعها ابُن عامر) : ٌَسَوآء.( 
)٢٦ :(بيِتَي للطَّآئِِفين أسكَن الياَء ابُن ذكوان) :بيِيتْ للطَّآئِِفني.( 
)٢٩ :( َّْليَـْقُضواْ  ثُم  كسَر الالَم ابُن عامر) : ُْمثَّ لِيَـْقُضوا.( 
)٢٩ :( ْوْلَيطَّوَُّفواْ ، وْلُيوُفوا  كسَر الالَم فيهما ابُن ذكوان) : ْولَِيطَّوَُّفواْ ، ولُِيوُفوا.( 
)٣٩ :( َُأِذن فـََتَح اهلمزَة ابُن عامر) : َأَِذن.( 
)٤٠ :( َُلُهدَِّمْت َصَواِمع  الصاد ابُن ذكوانأدغَم التاَء يف) : َُهلُدَِّمصَّواِمع.( 
)٤٨، ٤٤ :( أخْذتـَُها، مْ هُ أخْذتُـ أدغَم الذَّاَل يف التاء فيهما ابُن عامر :

 ).أختـَُّها، مْ هُ أَختـُّ (
)٥٨ :( ْقُِتُلوا َد التاَء ابُن عامر  ).قـُتـُِّلواْ : (شدَّ
)٦٢ :( َوأنَّ َما َيْدُعون  ُعامر أبدَل ياَء الغيبِة تاًء خطاب ابن) : وأنَّ َما

 ).َتْدُعونَ 
)٧٦ :(تـُْرَجُع األُُمور  َوكسَر اجليَم ابُن عامر، فـََتَح التاء) :تـَْرِجُع األُُمور.( 

    



 

٩٢ 



)١٤ :( ًالِعظام، ِعظَاما وحذَف األِلَف على اإلْفراد ، وسكََّن الظَّاءَ ، فـََتَح العني
 .)الَعْظم، َعْظماً : (ابُن عامر

)٢١ :( ُْنْسِقيُكم فـََتَح النوَن ابُن عامر) : َْنْسِقيُكم.( 
)٢٤ :( ََشآء أماَل األِلَف ابُن ذكوان. 
)٩٩، ٤٤، ٢٧ :( َكله"َجآء" أماَل األِلَف فيهن ابُن ذكوان. 
)٢٧ :(كلٍّ َزْوَجْين حذَف التنويَن ابُن عامر) : كلِّ َزْوَجْني.( 
)٣٢ :( ْأِن اْعُبُدوا نوَن عند الوصِل ابُن عامرضمَّ ال) : ْأُن اْعُبُدوا.( 
)٣٥ :( ِْمتُّم ضمَّ امليَم ابُن عامر) : ُْمتُّم.( 
)٥٢ :( ِوإنَّ َهِذه  َوخفََّف النوَن وأسكَنها ابُن عامر، فـََتَح اهلمزة) : ِوَأْن َهِذه.( 
)٨٠، ٦٧ :( ْمعاً "َجآَءُهم" أماَل األِلَف فيهماابُن ذكوان. 
)٧٢ :( جُ َفَخَرا  َوحذَف األِلَف ابُن عامر، أسكَن الراء) : َُفَخرْج.( 
)٨٢ :(أِءذا أسقط اهلمزة األوىل ابُن عامر) :ِإَذا.( 
)٨٢ :(َنا َنا: (ضمَّ امليَم ابُن عامر ِمتـْ  ).ُمتـْ
)٨٢ :(أِءنَّا أدخَل ألِفاً بني اهلمَزتْني هشام) :ءاإنَّا.( 
)٨٥ :(تذَكَُّرون  َُد الذاَل ابن  ).تذَّكَُّرون: (عامر شدَّ
)١٠٠ :( َُلَعلِّْي أْعَمل فـََتَح الياَء ابُن عامر) : َُلَعلَِّي أْعَمل.( 
)١١٠ :( ْفاتََّخْذُتُموُهم أدغَم الذاَل يف التاِء ابُن عامر) : َْتُُّموُهم  ).فاختَّ
)٢١٤، ١١١ :( ْلَِبْثُتم أدغَم الثاَء يف التاِء ابُن عامر) : ْلَِبتُّم.( 



 

٩٣ 

 


)٢٧، ١ :(معاً " تذَكَُّرون" َد الذاَل ابنُ عامر  ).تذَّكَُّرون: (شدَّ
)٦ :( ُاألوىل" أربع" نصبها ابُن عامر) : َأربع.( 
)٩ :( َاألخرية" والخامسة" رفعها ابُن عامر) : ُواخلامسة.( 
)١٣، ١١ :( ْمعاً " َجآُءوا" أماَهلما ابُن ذكوان. 
)٢٦، ١١ :( معاً " هُ إْذ َسِمْعُتُمو" أدغَم الذاَل يف السني هشام) :ْعُتُموه  ).إمسَِّ
)١٣ :( َُشَهَدآء َمَع املراتِب  ؛إبداُل اهلمزِة ألِفاً : فيها ِهلشاٍم وقفًا ثالثُة أوجه

 .الثالث
)١٥ :( ُوإْذ تـََلقَّْونَه أدغَم الذاَل يف التاِء هشام) : ُوإتـََّلقَّْونَه.( 
)٦١، ٣٦، ٢٩، ٢٧ :( ًُكلُّه" بُيوت، "معاً " بُيوِتُكمْ ، "معاً " بـُُيوتا"   كسر

 ).بِيوت، بُِيوِتُكمْ ، بِيوتاً : (الباَء فيهن ابُن عامر
)٢٨ :(ِقيل أشمَّ كسرَة القاِف َضّمة هشام. 
)٣١ :( َُّجُيوِبِهن  كسر اجليَم ابُن ذكوان) : َِّجُيوِبِن.( 
)٣١ :( ُِأْوِلي َغْير نصب الراَء ابُن عامر) : َأُْوِيل  يـْرَ غ.( 
)٣١ :(أيَُّه المؤِمُنون ضمَّ اهلاَء وصًال ابُن عامر) :ووقف عليها  ).أيُُّه املؤِمُنون

 )أيه(باهلاء 
)٣٣ :( َّإْكَراِهِهن  ُأماَل األِلَف ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٣٦ :( ُُيَسبِّح فـََتَح الباَء ابُن عامر) : ُُيَسبَّح.( 
)٣٩ :( َُجآَءه  ابُن ذكوانأماَهلا. 



 

٩٤ 

)٤٥ :( َُيَشآء إبداُهلا ألِفًا َمَع : ٣، ٢، ١: وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه
 .َمَع التوسُِّط والقصر ؛تسهيُلها َمَع الرَّْومِ : ٥، ٤ ؛القصر والتوسُّط والطول

)٥٢ :( ْهِ ويـَتـَّق   َووصل اهلاَء بياٍء ابُن عامر خبلٍف عن هشام، كسر القاف :
 ).ويـَتَِّقهِ : (لوجُه الثاين كْسُر اهلاِء بدوِن صلةوا، )يويـَتَِّقهِ (

)٥٧ :( َّال َتْحَسَبن أبدَل تاَء اخلطاِب ياَء غيبٍة ابُن عامر) : َّال َحيَْسَنب.( 
)٥٨ :( ِالِعَشآء إبداُهلا ألِفًا َمَع : ٣، ٢، ١: وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه

 .َمَع التوسُِّط والقصر ؛الرَّْومِ تسهيُلها َمَع : ٥، ٤ ؛القصِر والتوسُِّط والطول
    



)٤ :( ْفَقْد َجآُءوا  ٍاإلدغاُم ِهلشام) : ْواإلمالُة البِن ذكوان) فقجَّآُءوا. 
)٩-٨ :( ًاْنظُرْ  نِ َمْسُحورا ضمَّ نوَن التنويِن وصالً هشام) : ًاْنظُرْ  نُ َمْسُحورا.( 
)١٠ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)١٠ :( َوَيْجَعل لَّك ابُن عامر" وجيعلْ : "رفَع الم) : َوَجيَْعُل َلك.( 
)١٧ :( َْيْحُشُرُهم أبدَل الياَء نوناً ابُن عامر) : َْحنُْشرُُهم.( 
)١٧ :( ُفَيقول أبدَل الياَء نوناً ابُن عامر) : ُفَنقول.( 
)١٧ :( ُْتم  وجهان ؛وسهََّلها لثانيةَ وحقََّق ا، أدخَل أَلِفاًبني اهلمَزتـَْنيِ هشامٌ  َءأنـْ

 ).ءااَنتم( )ءاأنتم(
)١٩ :( َتسَتِطيعون أبدَل تاَء اخلطاِب ياَء غيبٍة ابُن عامر) : َيسَتِطيعون.( 
)٢٦ :( ُتَشقَّق شدََّد الشَني ابُن عامر) : ُتشَّقَّق.( 
)٢٧ :( ُاتَّخْذت أدغَم الذاَل يف التاِء ابُن عامر) : ُّاختََّت.( 



 

٩٥ 

)٢٩ :( َِنيإْذ َجآء  ٍاإلدغاُم ِهلشام) : واإلمالُة البِن ذكوان، )إجَّآَءِين. 
)٣٨ :( ْوَثمودا نوََّ�ا ابُن عامر) : ًوَمثودا.( 
)٤١ :( ًُهُزوا مهَز الواَو ابُن عامر) : ًُهُزؤا.( 
)٥٧، ٤٥ :( َمعاً " َشآء" أماَهلما ابُن ذكوان. 
)٤٨ :( ًُبْشرا أبدَل الباَء نوناً ابُن عامر) : ْراً ُنش.( 
)٥٠ :( َُناه َناهُ : (أدغَم الداَل يف الصاِد هشامٌ  وَلَقْد َصرَّفـْ  ).وَلَقصَّرَّفـْ
)٦٠ :(ِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضّمة هشام. 
)٦٠ :( ْوزاَدُهم  ُأماَهلا ابن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٦٧ :( ْيـَْقتـُُروا ضمَّ الياَء وكسَر التاَء ابُن عامر) : ْيـُْقِرتُوا.( 
)٦٩ :( ُْيَضاَعف  َورفع الفاَء ابن عامر، حذَف األِلَف وشدََّد العني :

 ).ُيَضعَّفُ (
)٦٩ :( ْوَيْخُلد رفَع الداَل ابُن عامر) : ُوَخيُْلد.( 
)٦٩ :( ُِمَهاناً  يِفيه حذَف الصِّلَة ابُن عامر) : ًِفيِه ُمهانا.( 

    



 

٩٦ 



)١٨ :( ََولَِبْثت َء يف التاِء ابُن عامرأدغَم الثا) : َّلَِبت.( 
)٢٩ :( َاتََّخْذت أدغَم الذاَل يف التاِء ابُن عامر) : َّاختََّت.( 
)٣٦ :( ْأْرِجه زاَد مهزًة ساكنًة بعَد اجليِم ابُن عامر) : ُوضمَّ اهلاَء ، )أرِجْئه

: وكسر اهلاَء من غري صلٍة ابُن ذكوان، )وأرِجْئهُ : (ووصَلها بواٍو هشام
 ).ْئهِ أرجِ (

)٩٢، ٣٩ :( َمعاً " ِقيل" أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 
)٤١ :( ََجآء  ٍأماَهلا ابُن ذكوان. 
)٤١ :(أِئنَّ لََنا   ًأدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني هشاٌم قوالً واحدا) :ءاِئنَّ لََنا.( 
)٤٥ :( ُتـَْلَقف  ََد القاَف ابُن عامر، فـََتَح الالم  ).تـََلقَّفُ : (وشدَّ
)٤٩ :( ْءاَمْنُتم  ٍوسهََّل اهلمزَة الثانيَة ابُن عامر، زاَد مهزَة استفهام) : ْءاَاَمْنُتم.( 
)٥٦ :(حاِذُرون أسقَط األِلَف هشام) :َحِذُرون.( 
)١٤٧، ١٣٤، ٥٧ :(كلُّه" وُعيون"  كسر العني فيهن ابُن ذكوان :

 ).وِعيون(
)٢١٨، ٦١ :( َمعاً " َمِعي" ا ابُن عامرأسكَن الياَء فيهم) : َْمِعي.( 
)٧٢ :( َإْذ َتْدُعون  ٌأدغَم الذاَل يف التاِء هشام) : َإّتْدُعون.( 
)١٤١ :( َُبْت َثُمود بـَثَُّمودُ : (أدغَم التاَء يف الثاِء ابُن عامر كذَّ  ).كذَّ
)١٤٩ :( ًبُيوتا  كسَر الباَء ابُن عامر) : ًبِيوتا.( 
)١٧٦ :( ِْلَئيَكة  وفتح الالَم والتاَء ابُن عامر، والقطعِ أسقَط مهزَة الوصِل :

 ).لَْيَكة(



 

٩٧ 

)١٨٢ :( ِبِالِقْسطَاس ضمَّ القاَف ابُن عامر) : ِبِالُقْسطَاس.( 
)١٨٧ :( ًِكَسفا أسكَن السَني ابُن عامر) : ًِكْسفا.( 
)١٩٣ :( َنـََزل َد الزاَي ابُن عامر  ).نزَّلَ : (شدَّ
)١٩٣ :( ُالرُّوُح األِمين  ُعامر نصبُهما ابن) : َالرُّوَح األِمني.( 
)١٩٧ :( ًَيُكن لَُّهْم ءاية ءاية"ورفع ، أبدَل الياَء تاَء تأنيٍث ابُن عامر) :" َتُكن

ُْم ءايةٌ   ).هلَّ
)٢٠٦ :( َْجآَءُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٢١٧ :( ْوتوكَّل أبدَل الواَو فاًء ابُن عامر) : ْفـَتَـوَكَّل.( 

    


)٧:(  ٍِبِشهاب حذَف التنويَن ابُن عامر) : ِِبِشهاب.( 
)١٣، ٨ :(َجآَءتْـُهمْ ، َجآَءها  أماَهلما ابن ذكوان. 
)٤٠، ١٠ :(رءاهُ ، رءاها أماَل الراَء واهلمزَة ِخبُْلٍف َعْنُه ابُن ذكوان. 
)١٦ :( ٍشيء  ًفيها ِهلشاٍم األوُجه األربعَة وقفا. 
)٢٠ :(َماِلَي ال َء وصالً ابُن ذكوانأسكَن اليا) :َماِيلْ ال.( 
)٢٢ :( َفَمَكث ضمَّ الكاَف ابُن عامر) : َفَمُكث.( 
)٢٥ :( َالَخبء  ِونقِل حركتها إىل الياِء مث ، وقف عليها هشاٌم بإسقاِط اهلمزة

 .أسكنها للوقف
)٢٥ :( َتـُْعِلُنونَ ، ُتْخُفون أبدَل التاَء فيهما ياَء غيبٍة ابُن عامر) : َُخيُْفون ،

 ).يـُْعِلُنونَ 



 

٩٨ 

)٢٨ :( ْفَأْلِقْه إلْيِهم   َووصلها بياٍء ابُن عامٍر خبلٍف عن هشام، كسَر اهلاء :
 ).َفأْلِقِه إلْيِهمْ : (والوجُه الثاين كسُرها بدوِن صلةٍ ، )إلْيِهمْ  يفَأْلِقهِ (

)٣٦ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٣٦ :( ُءاتاِنَي اهللا  ًابُن عامر أسقَط الياَء وصالً ووقفا) : ُءاتاِن اهللا.( 
)٣٨ :( اْ ؤُ المَال ٢، ١: وُمها ؛وجهاِن قياساً : وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه :

إبداُهلا : ٥، ٤، ٣: وثالثُة أوُجٍه رمساً ، ُمثَّ تسهيُلها َمَع الرَّومِ  ؛إبداُهلا ألِفاً 
 .واواً َمَع اإلسكان والرَّْوِم واإلْمشام

)٤٠ :( َُءأْشُكر  َوسهََّل الثانيَة ، ألِفًا بني اهلمَزتني هشاٌم قوًال واحداً  أدخل
 ).ءاأْشُكرُ (، )ءاَاْشُكرُ : (وجهان ؛وحقََّقها

)٤٢ :( َْجآَءت  ٍأماَهلا ابُن ذكوان. 
)٤٤، ٤٢ :( َمعاً " ِقيل" أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 
)٤٥ :( ْأِن اْعُبُدوا ضمَّ النوَن وصالً ابُن عامر) :ْعُبُدواْ أُن ا.( 
)٤٩ :( ََمْهِلك ضمَّ امليَم وفتح الالَم ابُن عامر) : َُمْهَلك.( 
)٥١ :( ْأنَّا َدمَّْرنَاُهم  كسَر اهلمزَة ابُن عامر) : ْإنَّا َدمَّْرنَاُهم.( 
)٥٢ :( ْبُيوتـُُهم  كسر الباَء ابُن عامر) : ْبِيوتـُُهم.( 
)٥٥ :( ْأئِنَُّكم اٌم ِخبُْلٍف َعْنُه أدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني هش)أائنكم.( 
)٥٥ :( ِالنَِّسآء إبداُل اهلمزِة ألِفًا َمَع املراتِب : وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه

 .ُمثَّ رْوُمها مسهََّلًة َمَع التوسُِّط والقصر، الثالث
)٥٩ :( َأمَّا ُيْشرُِكون إبداَل ياِء الغيبِة تاَء خطاٍب البِن عامر) :أمَّا ُتْشرُِكون(. 



 

٩٩ 

)٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠ :( ٌاخلمسة" أِءله"  أدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني ِخبُْلٍف
 ).ءاإلهٌ : (َعْنُه هشام

)٦٢ :( َتذَكَُّرون  ٌَد الذاَل ابُن عامر، أبدَل تاَء اخلطاِب ياَء غيبٍة هشام : وشدَّ
 ).ذَّكَُّرونَ ت(، والبن ذكوان  )يذَّكَُّرونَ (فلهشام 

)٦٣ :( ًُبْشرا  َالباَء نوناً ابُن عامر أبدل) : ًُنُشرا.( 
)٦٧ :(أِئذا  ًأدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني هشاٌم قوالً واحدا) :ءاِئذا.( 
)٦٧ :(أئِنَّا  ِوزاَد نونًا خمففة مفتوحة قبل األلف ابُن ، أسقَط مهزَة االستفهام

 ).انَ إنـَّ : (عامر
)٨٢ :( َأنَّ النَّاس  كسر اهلمزَة ابُن عامر) : َّالنَّاسَ إن.( 
)٩٠، ٨٩، ٨٤ :( ْمعاً " َجآءَ ، َجآُءوا" أماَل األِلَف فيِهنَّ ابُن ذكوان. 
)٨٧ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٨٧ :( ُأتـَْوه  ِوضمَّ التاَء ابُن عامر، زاَد ألِفاً بعَد اهلمزة) : ُءاُتوه.( 
)٨٨ :(تفَعلون  ٌأبدَل تاَء اخلطاِب ياَء غيبٍة هشام) :يفَعلون.( 
)٨٩ :( ٍفـََزٍع يـَّْوَمِئذ  ابُن عامر" يوَمئذٍ "وكسر ميَم ، "فزعٍ "حذَف تنويَن) : فـَزَِع

 ).َيوِمِئذٍ 
)٩٠ :( َهْل ُتْجَزْون  ٌأدغَم الالَم يف التاِء هشام) : َهتُّْجَزْون.( 

    
 



 

١٠٠ 



)٤١-٥ :( ًأِئمَّة امأدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني ِخبُْلٍف َعْنُه هش) : ًءاِئمَّة.( 
)٢٥، ٢٠ :(وجاَءه، َفَجآَءْتهُ ، وَجآء أماهلن ابُن ذكوان. 
)٢٣ :( َُيْصِدر فـََتَح الياَء وضمَّ الداَل ابُن عامر) : ََيْصُدر.( 
)٢٥، ٢٣ :( ُاستْحيآءٍ ، الرِّعاء  وقف عليهما هشاٌم بإبداِل اهلمزِة ألِفًا َمَع

 .وسُِّط والقصروبالتسهيِل َمَع الت، املراتِب الثالث
)٢٦ :( ِيَآ أَبت فتَح التاَء ابُن عامر) : َيآ أبهْ (ووقف عليها باهلاء ).يَآ أَبت( 
)٢٧ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٣٨، ٢٩ :( ْلعلِّْي أطَِّلعُ ، لعلِّْي ءاتِيُكم فـََتَح الياَء فيهما ابُن عامر) : لعلَِّي

 ).لعلَِّي أطَِّلعُ ، ءاتِيُكمْ 
)٢٩ :( َْذَوةٍ ج  كسر اجليَم ابُن عامر) : ٍِجْذَوة.( 
)٣١ :(رَءاها  ُأماَل الراَء واهلمزَة ابُن ذكواٍن ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٣٢ :( ِالرَّْهب ضمَّ الراَء ابُن عامر) : ِالرُّْهب.( 
)٣٤ :( ََمِعي  ْأسكَن الياَء اْبُن َعاِمر) : َْمِعي.( 
)٣٤ :(ُيَصدِّقُِني  َاِمرْ جزَم القاَف اْبُن ع) : ْقِين  ).ُيَصدِّ
)٤٨، ٣٧، ٣٦ :( َْجآءَ ، "معاً " َجآَءُهم أماَل األِلَف فيِهنَّ ابُن ذكوان. 
)٤٨ :( ِِسْحران  َوزاَد ألِفًا بينهما اْبُن َعاِمرْ ، وكسر احلاءَ ، فـََتَح السني :

 ).َساِحرانِ (
)٥٦ :( َُيَشآء ألِفًا َمَع املراتِب إبداُهلا : ٣، ٢، ١: فيها ِهلشاٍم وقفًا مخسُة أوجه

 .تسهيُلها مروََّمًة َمَع التوسُِّط والقصر: ٥، ٤ ؛الثالثة يف املد



 

١٠١ 

)٦٤ :( َوِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضّمة هشام) :وُقِ◌يل.( 
)٧١ :( ٍِبِضَيآء  ًإبداُهلا ألِفًا َمَع املراتِب الثالثة: األوُجه اخلمسة ِهلشاٍم وقفا ،

 .وسُِّط والقصروتسهيُلها مروََّمًة َمَع الت
)٧٦ :( أُ لتنو ام وعلى كل منهما السكون غالنقل واإلد: هلشام وقفًا ستة أوجه

 .والروم واإلمشام
)٨٢ :( ََلَخَسف  َوكسَر السَني ابُن عامر، ضمَّ اخلاء) : َخلَُِسف.( 
)٨٥، ٨٤ :( َكله" َجآء" أماَهلن ابُن ذكوان. 

    


)١٠ :( ََجآء  َا ابُن ذكوانأماهل. 
)١٢ :( ٍشيء إسقاُط اهلمزِة ونْقُل : ٢، ١: وقف عليها هشاٌم بأربعِة أوجه

إبداُهلا ُمثَّ إدغاُمها َمَع : ٤، ٣ ؛حركِتها إىل الياِء َمَع اإلسكاِن والروم
 .اإلسكاِن والرَّْوم

)٢٥ :( ْاتََّخْذُتم أدغَم الذاَل يف التاِء ابُن عامر) : َْتُّم  ).اختَّ
)٢٥ :( ْمودََّة بـَْيِنُكم  ابُن عامر" بيِنُكمْ "ونصب ، ونوََّ�ا" مودَّةَ "نصَب) : مودًَّة

 ).بيَنُكمْ 
)٢٩ :( َأئِنَُّكْم لَتأُتون  ًأدخَل ألِفًا بني اهلمَزتني هشاٌم قوًال واحدا) : ءائِنَُّكْم

 ).لَتأُتونَ 
)٣٣، ٣١ :( ْمعاً " َجآَءت" أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٣١ :(هيمَ إبرا  َوأبدَل الياَء ألِفاً هشام، فـََتَح اهلاء) :إبراهام.( 



 

١٠٢ 

)٣٣ :( َِسيء أشمَّ كسرَة السِني ضّمًة ابُن عامر)ِسُ◌ي.( 
)٣٤ :( َُمْنزُِلون َد الزاَي ابُن عامر  ).ُمنَـزِّلونَ : (فتَح النوَن وشدَّ
)٣٨ :( ْوَثمودا ووقف عليها باألِلف، نوََّن الداَل وصالً ابُن عامر :) ًوَمثودا.( 
)٣٩ :( ْوَلَقْد َجآَءُهم اإلدغام ِهلشام) : ْواإلمالُة البِن ذكوان، )ولقجَّآَءُهم. 
)٤١ :( ِالبـُُيوت  كسر الباَء ابُن عامر) : ِالِبُيوت.( 
)٤٢ :( ََيْدعون أبدَل الياَء تاًء ابُن عامر) : ََتْدعون.( 
)٦٨، ٥٣ :( َْجآَءهُ ، َلَجآَءُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٥٥ :( ْويَقوُل ُذوقوا أبدَل الياَء نوناً ابُن عامر) : ْونَقوُل ُذوقوا.( 
)٥٦ :( ْأرِضي فـََتَح الياَء ابُن عامر) : َأرِضي.( 

    



)٩ :( ْوَجآَءتْـُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 
)١٣ :( ُْشَفَعآؤا  ًمخسة منها قياسية ؛وقف عليها هشاٌم باثين عشر وجها، 

، ٤ ؛إبداُل اهلمزِة ألِفاً َمَع املراتِب الثالثة: ٣، ٢، ١: قياساً  ؛وسبعة بالرسم
إبداُهلا واوًا ساكنة : ٣، ٢، ١: والرمسي، تسهيُلها َمَع التوسُّط والقصر: ٥

 ؛اإلمشام َمَع مراتب العارض الثالثة: ٦، ٥، ٤ ؛َمَع مراتب العارض الثالثة
 .قصرُها َمَع الرَّْوم: ٧

)١٩ :(معاً " اْلَميِّت" أسكَن الياَء خمفََّفًة ابُن عامر) :اْلَمْيت.( 
)١٩ :(ُتْخَرُجون  َوضمَّ الراء ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنهُ ، فـََتَح التاء) :َخترجون.( 
)٢٢ :(للعاِلِمين فـََتَح الالم ابُن عامر) :للعاَلِمني.( 



 

١٠٣ 

)٤٧ :( َْفَجآءوُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٤٨ :( َفاً ِكس أسكَن السَني ابُن عامر خبلٍف عن هشام) : ًِكْسفا.( 
)٥٤ :(الثالثة" َضعف" ضمَّ الضاَد ابُن عامر) :ُضعف.( 
)٥٤ :( َُيَشآء  إبداُهلا ألِفًا َمَع : ٣، ٢، ١وقف عليها هشاٌم باألوُجِه اخلمسة

 .تسهيُلها َمَع التوسُّط والقصر: ٥، ٤ ؛املراتب الثالثة
)٥٦ :( ُمْ لَِبْثت أدغَم الثاَء يف التاِء ابُن عامر) : ْلَِبتُّم.( 
)٥٧ :( ُال ينفع أبدَل الياَء تاًء ابُن عامر) : ُال تنفع.( 
)٥٨ :(َنا  ).وَلَقضََّربـَْنا: (أدغَم الداَل يف الضاِد ابُن عامر وَلَقْد َضَربـْ

    



)٦ :(ويتَِّخَذَها رفَع الذاَل ابُن عامر) : َِّخُذَهاويت.( 
)٦ :( ًُهُزوا مهَز الواَو ابُن عامر) : ًُهُزؤا.( 
)١٤، ١٢ :( ْمعاً " أِن اْشُكر" ضمَّ النوَن وصالً ابُن عامر) : ْأُن اْشُكر.( 
)١٧، ١٦، ١٣ :( َّكله"يَابـَُني"  كسر الياَء فيهنَّ ابُن عامر) : ِّيَابـَُين.( 
)٢٠ :( ُنَِعَمه  َتاًء منصوبًة على التأنيث والتوحيدوأبدَل اهلاَء ، أسكَن العني :

 ).نِْعَمةً (
)٢١ :( َِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضّمًة هشام. 
)٣٠ :( ََيْدعون أبدَل الياَء تاًء ابُن عامر) : ََتْدعون.( 

    
 



 

١٠٤ 



)٧ :( َُخَلَقه أسكَن الالَم ابُن عامر) : َُخْلَقه.( 
)١٠ :(أِءَذا اِم ابُن عامرحذف مهزَة االستفه) :ِإَذا.( 
)١٠ :(أِءنَّا  ًأدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني هشاٌم قوالً واحدا) :ءائِنَّا.( 
)٢٠ :( َِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضّمًة هشام. 
)٢٤ :(أِئمَّة  ُأدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني هشاٌم ِخبُْلٍف َعْنه) :ءائِمَّة.( 

    
 



)٤ :(ِهُرونَ ُتظَا  َوفتح اهلاَء اْبُن َعاِمرْ ، وشدََّد الظاءَ ، فتَح التاء) : ََتظَّاَهُرون.( 
)١٠، ٩ :( ْإْذ َجآءوُكمْ ، إْذ َجآَءْتُكم  ٍاإلدغاُم فيهما ِهلشام) : ْإجَّآَءْتُكم ،

 .واإلمالة البن ذكوان) إجَّآءوُكمْ 
)١٠ :(إْذ زَاَغت أدغَم الذاَل يف الزاِي هشام) :إزَّاَغت(. 
)١٠ :( ْالظُُّنونَا  ْأثبَت ألِفاً بعَد النوِن وصالً ووقفاً اْبُن َعاِمر) :الظُُّنونَا.( 
)١٣ :( َُمقام  ْفـََتَح امليَم اْبُن َعاِمر) : ََمَقام.( 
)١٣ :(بُيوتـََنا   ْكسر الباَء اْبُن َعاِمر) :بِيوتـََنا.( 
)٢٤، ١٩ :( ََشآءَ ، َجآء أماَهلما ابُن ذكوان. 
)٢١ :(أسوة   ْكسر اهلمزة اْبُن َعاِمر) :إسوة.( 
)٢٢ :(زاَدهم  ُأماَهلا ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 



 

١٠٥ 

)٢٢ :(ولما رأى  ًأمال األلف واهلمزة ابن ذكوان وقفا. 
)٢٦ :(الرُّْعب  ْضمَّ العَني اْبُن َعاِمر) :الرُُّعب.( 
)٣٠ :( ُُيَضاَعْف َلَها الَعذاب  ًوشدََّد العني ، َف األِلفَ وحذ، أبدَل الياَء نونا

ُنَضعِّْف َهلا : (ونصب العذاب اْبُن َعاِمرْ ، "ُيضاعف: "وكسرها يف كلمة
 ).العذابَ 

)٣٣ :( َوقـَْرن  كسر القاَف ابُن عامر) : َوِقْرن.( 
)٣٤، ٣٣ :( ّمعاً " بُيوِتُكن"  كسر الباَء ابُن عامر) : ّبِيوِتُكن.( 
)٣٦ :( َأن يَُّكون  ًابُن ذكوان أبدَل الياَء تاء) : َأْن َتُكون.( 
)٣٦ :( َّفَقْد َضل  ْأدغَم الداَل يف الضاِد اْبُن َعاِمر) : َّفَقضَّل.( 
)٣٧ :( ُوإْذ تـَُقول أدغَم الذاَل يف التاِء هشام) : ُوإتـَُّقول.( 
)٤٠ :( َخاَتم   ْكسر التاء اْبُن َعاِمر) : َِخامت.( 
)٥١ :(تـُْرِجي  ًاْبُن َعاِمرْ  أبدَل الياَء مهزًة مرفوعة) : ُوأبدَل هشاٌم اهلمزَة ، )تـُْرِجئ

 .ياًء وقفاً َمَع اإلسكان والرَّْوِم واإلمشام وتسهيلها مع الروم
)٥٣ :(بـُُيوت   ْكسر الباء اْبُن َعاِمر) :بُِيوت.( 
)٥٣ :( ُإنَاه أماَل األِلَف هشام. 
)٦٧، ٦٦ :( ْالسَّبيالْ ، الرَّسوال  ًووقفًا ابُن عامر أثبَت األِلَف فيهما وصال :

 ).السَّبيال، الرَّسوال(
)٦٧ :(َساَدتـََنا   ِوكسر التاَء اْبُن َعاِمرْ ، زاَد ألِفاً بعد الدال) :َساداتِنا.( 
)٦٨ :( ًكبيرا أبدَل الباَء ثاًء ابُن عامر) : ًكثريا.( 



 

١٠٦ 



)٣ :( ِعاِلم  ْرفع امليَم اْبُن َعاِمر) : ُِعامل.( 
)٥ :(لِيمٌ رِْجٍز أ  ْجرَّ امليَم اْبُن َعاِمر) : ٍرِْجٍز ألِيم.( 
)٩ :( ًكَسفا أسكَن السَني ابُن عامر) : ًكْسفا.( 
)٩ :( ِالسََّمآء إبداُل اهلمزِة ألِفاً : ٣، ٢، ١: وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه

 .تسهيُلها َمَع التوسُِّط والقصر: ٥، ٤ ؛َمَع مراتِب املدِّ الثالثة
)١٤ :(َتهُ مْنَسأ أسكَن اهلمزَة ابُن ذكوان) : ُمْنسْأتَه.( 
)١٥ :( َْمْسَكِنِهم وكسر الكاَف على اجلمِع اْبُن ، وزاَد ألِفًا بعَدها، فـََتَح السني

 ).َمساِكِنِهمْ : (َعاِمرْ 
)١٧ :( َُنَجاِزي ِإالَّ الَكُفور  ًوأبدَل الياَء بعَدها ، وفتح الزايَ ، أبدَل النوَن ياء

 ).ُجياَزى ِإالَّ الَكفورُ : (راَء الكفور اْبُن َعاِمرْ ورفع ، ألِفاً 
)١٩ :( ْبَاِعد  ََد العَني هشام، أسقَط األلف  ).بـَعِّدْ : (وشدَّ
)٢٠ :( َوَلَقْد َصدَّق أدغَم الداَل يف الصاِد هشام) :وخفََّف الداَل ) ولقصََّدق

 ).صَدقَ : (اْبُن َعاِمرْ 
)٢٢ :( ُْقِل اْدُعوا ُن عامرضمَّ الالَم اب) : ُْقُل اْدُعوا.( 
)٢٣ :( َفـُزِّع فـََتَح الفاَء والزاَي ابُن عامر) : َفـَزَّع.( 
)٢٧ :( َُشركاء إبداُل اهلمزِة ألِفاً : ٣، ٢، ١: وقف عليها هشاٌم بثالثِة أوجه

 .َمَع القصر والتوسُّط والطول
)٣٢ :( ْإْذ َجآءَُكم  ٍاإلدغاُم ِهلشام) : ْالبِن ذكوان واإلمالةُ ، )إجَّآءَُكم. 
)٣٣ :(إْذ تَْأُمُرونـََنا أدغَم الذاَل يف التاِء هشام) :إتَّأُمُرونـََنا.( 



 

١٠٧ 

)٤٠ :( ْيقول، َيْحُشُرُهم  ْأبدَل الياَء نوناً فيهما اْبُن َعاِمر) : ْنقول، َحنُْشرُُهم.( 
)٤٩، ٤٣ :(َجآءَ ، َجآَءهم أماَهلما ابُن ذكوان. 
)٥٤ :( ََوِحيل حلاِء ضّماً اْبُن َعاِمرْ أَشمَّ كسرَة ا)ِحُ◌يل.( 

    



)١ :( َُيشآء إبداُل اهلمزِة ألِفًا َمَع : ٣، ٢، ١: وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوُجه
 .تسهيُلها َمَع التوسُِّط والقصر: ٥، ٤ ؛مراتِب املدِّ الثالثة

)٤ :( ُتـُْرَجع  َوكسر اجليم اْبُن َعاِمرْ ، فـََتَح التاء) : ِْجعُ تـَر.( 
)٨ :( َُفرءاه  ُأماَل الراَء واهلمزَة ابن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٩ :( ٍَميِّت خفََّف الياَء ابُن عامر) : ٍَمْيت.( 
)٢٥ :( َْجآَءتْـُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٢٦ :( ُأَخْذت  ْأدغَم الذاَل يف التاِء اْبُن َعاِمر) : ُّأَخت.( 
)٢٨ :( ْالعَلَمؤا مخسٌة منها قياسّية : اٌم باثين عشر وجهاً وقف عليها هش

: ٥، ٤ ؛إبداُل اهلمزِة ألِفًا َمَع املراتِب الثالثة يف املد: ١،٢،٣:وهي
إبداُل اهلمزِة : ٣، ٢، ١: وسبعٌة منها رمسية، تسهيُلها َمَع التوسُِّط والقصر

َمَع  إمشاُم حركِة الواوِ : ٦، ٥، ٤.. واوًا ساكنًة َمَع الثالثِة مراتب يف املد
 .َرْوُم حركِة الواِو َمَع القصر: ٧.. مراتِب املدِّ الثالثة

)٣٣ :( ًَوُلْؤُلؤا جرَّ اهلمزَة األخريَة ابُن عامر) : ٍوإذا وقف عليها هشاٌم ، )َوُلْؤُلؤ
 -٣، َرْوُم حركِتها -٢، إبداُل اهلمزِة واوًا ساكنة -١: فَلُه ثالثُة أوُجه

 .َع الرَّْومتسهيُلها بني اهلمزِة والياِء مَ 



 

١٠٨ 

)٤٢، ٣٧ :( ْمعاً " َجآَءُهمْ ، َجآءَُكم" أماَهلنَّ ابُن ذكوان. 
)٤٠ :( ٍبـَيـَِّنت  ْزاَد ألِفاً بعد النون على اجلمِع اْبُن َعاِمر) : ٍبـَيِّنات.( 
)٤٢ :(زاَدهم أماهلا ابن ذكوان خبلف عنه. 
)٤٣ :( ِومْكَر السَّيء إبداُل  -١: جهبثالثِة أو " السَّيء: "وقف هشاٌم على

تسهيُلها  -٣، إبداُهلا ياًء مكسورًة َمَع َرْوِم كسرِتا -٢، اهلمزِة ياًء خالصةً 
 .بني بني َمَع الرَّْوم

)٤٥ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
    



)٢-١ :(يس والقرءاِن الحكيم أدغَم النوَن يف الواِو ابُن عامر. 
)٩ :( ًمعاً " َسّدا"  َّالسَني فيهما ابُن عامرضم) : ًُسّدا.( 
)٢٣، ١٠ :( َْءأَتَِّخذُ ، َءأَْنَذْرتـَُهم  ٌوحقََّق اهلمزَة ، أدخَل ألِفًا بني اهلمَزتني هشام

ذُ ، ءاأْنَذْرتـَُهمْ ، ءااَْنَذْرتـَُهمْ : (وجهان ؛الثانيَة وسهََّلها ذُ ، ءاَاختَِّ  ).ءاأختَِّ
)١٣ :(إْذ َجآَءَها  ٍاإلدغاُم ِهلشام) :واإلمالُة البِن ذكوان ؛)جَّآَءَهاإ. 
)١٩ :( ْأَِئن أدخَل ألِفاً بني اهلمَزتْنيِ ِخبُْلٍف َعْنُه هشام) : ْءاِئن.( 
)٢٠ :( ََوَجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٢٦ :( َِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 
)٣٤ :(الُعُيون  كسر العني ابُن ذكوان) :الِعُيون.( 
)٤١ :( ِّيـَّتَـُهمْ ُذر  ِوكسر التاَء اْبُن َعاِمرْ ، زاَد ألِفاً بعد الياء) : ُْذرِّيَّاِتِم.( 



 

١٠٩ 

)٤٧، ٤٥ :( َمعاً " ِقيل" أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 
)٤٩ :(َيِخصُِّمون فـََتَح اخلاَء هشام) :َخيَصُِّمون.( 
)٥٢ :(مْرَقِدنا َهذا ال سكَت بينهما البِن عامر. 
)٦١ :(ْعُبُدوِنيوأِن ا ضمَّ النوَن وصالً ابُن عامر) : وأُن اْعُبُدوِين.( 
)٦٢ :( ِّجِبال  َوخفََّف الالَم اْبُن َعاِمرْ ، وأسكَن الباءَ ، ضمَّ اجليم) : ًُجْبال( 
)٦٨ :( ُنـَُنكِّْسه وضمَّ الكاَف خمفَّفًة ، وأسكَن النوَن الثانيةَ ، فـََتَح النوَن األوىل

 ).نـَْنُكْسهُ : (ابُن عامر
)٦٨ :(أَفال يَعِقلون أبدَل ياَء الغيبِة تاَء خطاٍب ابُن ذكوان) :أفال َتعِقلون.( 
)٧٠ :( َْنِذر  ).لِتـُْنِذرَ : (أبدَل ياَء الغيبِة تاَء خطاٍب اْبُن َعاِمرْ  لِيـُ
)٧٣ ( ُمشاِرب أماهلا هشام. 
)٨٢ :( ُُكْن فَيُكون  اْبُن َعاِمرْ " فيكونُ "نصَب نون) : ُونَ ُكْن فَيك.( 

    



 

١١٠ 

 



)٦ :( ِِبزِيَنٍة الكواكب حذف التنويَن ابُن عامر) : ِِبزِيَنِة الكواكب.( 
)٨ :( ََيسَّمَُّعون خفََّف السني وامليم ابُن عامر) : ََيْسَمُعون.( 
)١٦ :(أِءَذا  ْأسقَط مهزَة االستفهام اْبُن َعاِمر) :ِإَذا.( 
)١٦ :(َنا َنا: (امليم اْبُن َعاِمرْ ضمَّ  ِمتـْ  ).ُمتـْ
)١٦ :(أِءنَّا  ًأدخَل ألِفاً بني اهلمَزتِني هشاٌم قوالً واحدا) :ءائِنَّا.( 
)١٧ :(َأَو ءابآُؤنَا  ْأسكَن الواَو اْبُن َعاِمر) :أَْو ءابآُؤنَا.( 
)٣٥ :( َِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 
)٣٦ :(أئِنَّا  اهلمَزتني ِخبُْلٍف َعْنُه هشامأدخَل ألِفاً بني) :ءائِنَّا.( 
)٣٧ :( ََجآء أماَله ابُن ذكوان. 
)٤٠ :(كلُّه" المْخَلِصين"  كسر الالَم فيِهنَّ ابُن عامر) :وكذا يف  )املْخِلِصني

 .)١٦٩، ١٦٠، ١٢٨، ٧٤(اآليات 
)٥٢ :( َأئِنَّك أدخَل أِلفاً بني اهلمَزتني قوالً واحداً هشام) : َّكَ ءائِن.( 
)٥٣ :( َِذاأئ أسقَط مهزَة االستفهاِم ابُن عامر) :ِإَذا.( 
)٥٣ :(َنا َنا: (ضمَّ امليم اْبُن َعاِمرْ  ِمتـْ  ).ُمتـْ
)٥٣ :( َنَّائِ أ  ًأدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني هشاٌم قوالً واحدا) :ءائِنَّا.( 
)٥٥ :( ُفـََرءاه  ُأماَل الراَء واهلمزَة ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٧١ :( َّوَلَقْد َضل أدغَم الداَل يف الضاِد ابُن عامر) : َّوَلَقضَّل.( 



 

١١١ 

)٨٤ :( َإْذ َجآء اإلدغام ِهلشام) : َواإلمالة البُن ذكوان، )إجَّآء. 
)٨٦ :( ًأئِْفكا  ًأدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني هشاٌم قوالً واحدا) : ًءائِْفكا.( 
)١٠٢ :( َّيا بـَُني   َاِمرْ كسر الياَء اْبُن ع) : ِّيا بـَُين.( 
)١٠٢ :( ِيا أَبت  فتح التاء ابن عامر ووقف عليها باهلاء)يا ) (يا أَبَت افعل

 )أبَهْ 
)١٠٢ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)١٠٥ :( ََقْد َصدَّْقت  ٌأدغَم الداَل يف الصاِد هشام) : ََقصَّدَّْقت.( 
)١٠٦ :(البالُؤا إبداُل اهلمِز ألِفًا َمَع املراتِب  :هلِِشاٍم وقفًا اثنا عشر وجها

الثالث، تسهيُل اهلمزِة َمَع التوسُِّط والقصر، إبداُل اهلمِز واوًا ساكنًة َمَع 
 .مراتِب العارض، واإلْمشاُم َمَع مراتِب العارض، والرَّْوُم َمَع القصر

 )١٢٣ :( َوإنَّ إْلَياس  ٍَعْنهُ  أبدَل مهزَة القطع مهزَة وصٍل ابُن ذكوان ِخبُْلف :
 ).أَْلَياس(وبدأ با بمزة مفتوحة  ).وإنَّ اْلَياسَ (

)١٢٦ :( َّاَهللا رَبَُّكْم وَرب  ْرفع الكلمات الثالث اْبُن َعاِمر) : ُّاهللاُ َربُُّكْم وَرب.( 
)١٣٠ :(إْل ياسين  َوكسر الالَم ابن عامر، وزاَد ألِفاً بعدها، فـََتَح اهلمزة) : ءاِل

 ).ياسني
)١٥٥ :( َُّرونتذَك َد الذاَل ابُن عامر  ).تذَّكَُّرون: (شدَّ
)١٧١ :( ْوَلَقْد َسبَـَقت  ٌأدغَم الدال يف السني هشام) : ْوَلَقسَّبَـَقت.( 

    



 

١١٢ 



)٤ :( َْجآَءُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٨:( ََأُءْنِزل َوَلُه اإلدخال َمَع  ؛حقََّق اهلمَزتني من دوِن إدخاٍل هشاٌم كحفص

 ).أاءُْنزِلَ : (ثالثُة أوجه ؛سيهل اهلمزِة وحتقيِقها أيضاً ت
)١٣ :( ِْلئْيَكة وفتح الالم والتاَء اْبُن َعاِمرْ ، أسقَط مهزَة الوصل واالستفهام :

 ).لَْيَكةَ (
)٢١ :( ْإْذ َتَسوَُّروا أدغَم الذاَل يف التاِء هشام) : ْإتََّسوَُّروا.( 
)٢١ :( َالمحراب خبلف عنه أماهلا ابن ذكوان. 
)٢٢ :( ْإْذ َدَخُلوا  ْأدغَم الذاَل يف الداِل اْبُن َعاِمر) : ْإدََّخُلوا.( 
)٦٩، ٢٣ :( ٌِلَي من ِعْلم، وِلَي نعجة أسكَن الياَء فيهما ابُن عامر) : ْوِيل

 ).ِيلْ من ِعْلم، نَعجةٌ 
)٢٤ :( ََلَقْد ظََلَمك أدغَم الداَل يف الظاِء ابُن ذكوان) : َوأظهَرها ، )كَ َلَقظََّلم

 .هشام
٤٢-٤١ :( ٍارُْكضْ  نِ وعذاب ضمَّ نوَن التنويِن وصًال هشام) : ٍنُ وعذاب 

 ).ارُْكضْ 
)٤٦ :( ٍِبَخاِلَصة حذَف التنويَن هشام) : ِِخبَاِلَصة.( 
)٥٧ :(وَغسَّاق خفََّف السَني ابُن عامر) :وَغَساق.( 
)٨٣ :(المخَلِصين  كسر الالَم ابُن عامر) :نياملخِلص.( 
)٨٤ :( ُّفَاْلَحق  ْنصب القاَف اْبُن َعاِمر) : َّفَاحلَْق.( 

    



 

١١٣ 



)٧ :( ْيـَْرَضُه َلُكم  ٍوصل اْبُن ذكوان اهلاء بواو) : ُوِهلشاٍم وجهان، )َلُكمْ  ويـَْرَضه :
 ).يـَْرَضُه َلُكمْ : (والضَّمُّ من دوِن ِصلة كحفص، )يـَْرَضْه َلُكمْ : (اإلسكان

)٢٣ :(يَشآءُ  من إبداُل : ٣، ٢، ١: وقف عليها هشاٌم باألوُجِه اخلمسة
تسهيُل اهلمزِة َمَع التوسُِّط : ٥، ٤ ؛اهلمزِة ألِفًا َمَع القصر والتوسُّط والطول

 .والقصر
)٢٤ :( َوِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 
)٢٧ :(ولقْد ضربنا أدغم الدال يف الضاد ابن عامر):ولقضَّربنا(. 
)٣٢ :( ُإْذ َجآَءه  ٍاإلدغاُم ِهلشام) : ُواإلمالُة البِن ذكوان، )إجَّآَءه. 
)٣٣ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٤٣ :( َُشَفَعآء  ٍاإلبداُل َمَع القصر والتوسُّط : وقف عليها هشاٌم بثالثِة أوجه

 .والطول
)٥٩ :( ََقْد َجآَءْتك  ٍاإلدغاُم ِهلشام) : َمالُة البِن ذكوانواإل، )َقجَّآَءْتك. 
)٦٢ :( ٍَشيء بالنقل َمَع اإلسكاِن والرَّوم: وقف عليها هشاٌم بأربعِة أوجه ،

 .وباإلبدال واإلدغام َمَع اإلسكان والرَّْوم
)٦٤ :(تأُمُرونِّي والثانية مكسورة البن عامر، األوىل مفتوحة: بِنوَنني خمففتني :

 ).تأُمُروَنِين (
)٦٨ :( ََشآء  ابُن ذكوانأماَهلا. 
)٦٩ :( ََوِجْائ أشمَّ كسرَة اجليِم ضمًَّة هشام. 
)٧٣، ٧١ :( َمعاً " َوِسيق" أشمَّ كسرَة السِني ضمًَّة ابُن عامر. 



 

١١٤ 

)٧٣، ٧١ :( ْوفُِتَحتْ ، فُِتَحت شدََّد التاَء فيهما ابُن عامر) : ْفـُتَِّحت ،
 ).َوفـُتَِّحتْ 

)٧٥، ٧٢ :( َمعاً " ِقيل"  ِضمًَّة هشام أشمَّ كسرَة القاف. 
)٧٣، ٧١ :(معاً " َجآُءوَها" أماَهلما ابُن ذكوان. 
)٧٤ :( َُنَشآء  ًفيها األوُجه اخلمسة هلِِشاٍم وقفا. 

     
 



)١ :(حم أماَل احلاَء ابُن ذكوان. 
)٥ :( ْفَأَخْذتـُُهم  ابن عامرأدغَم الذاَل يف التاِء) : ْفَأّختـُُّهم.( 
)٦ :( َتُ َكِلم  ْزاَد ألِفاً بعد امليم اْبُن َعاِمر) : ُكِلمات.( 
)١٠ :( َإْذ َتْدُعون أدغَم الذاَل يف التاِء هشام) : َإتَّْدُعون.( 
)١٦ :( ٌَشيء  ٌالنقل َمَع اإلسكان والرَّْوم : وقف عليها هشاٌم بستَِّة أوجه

 .والنقل واإلدغام َمَع اإلسكان والرَّْوم واإلمشام ؛واإلمشام
)٢٠( : َوالَِّذين َيْدُعون أبدَل ياَء الغيبة تاَء خطاٍب هشام) : َوالَِّذيَن َتْدُعون.( 
)٢١ :( ُْهم  ).أشدَّ ِمْنُكمْ : (أبدَل اهلاَء كافاً اْبُن َعاِمرْ  أَشدَّ ِمنـْ
)٢٥ :( َْجآَءُهم أَماَهلَا اْبُن ذَْكَوان . 
)٢٦ :( ْأو َأن   اِمرْ وفتح الواو اْبُن عَ ، "أو"حذَف مهزة) : َْوَأن.( 
)٢٦ :( َُيْظِهَر في األْرِض الَفَساد  ورفَع الفساَد ، "يُْظِهرَ "فـََتَح الياَء واهلاَء يف

 ).َيْظَهَر يف األْرِض الَفَسادُ : (اْبُن َعاِمرْ 



 

١١٥ 

)٣٤، ٢٨ :( َْقْد َجآءَُكمْ لوَ ، َوَقْد َجآءَُكم اإلدغام ِهلشام) : ْوَقجَّآءَُكم ،
 .لُة البِن ذكوانواإلما) َقجَّآءَُكمْ لو 

)٣٤، ٢٩ :(جاءكممما  ،إْن َجآءنَا   َُا ابُن ذكوانمَ أماهل. 
)٣٥ :( ٍقـَْلِب ُمَتَكبِّر  ابُن ذكوان" قَلبِ "نوََّن) : ٍِّقـَْلٍب مَُّتَكرب.( 
)٣٦ :( ُلعلي أبلغ فتح الياء ابن عامر) :لعلَي أبلغ.( 
)٣٧ :( َفَأطَِّلع  ْرفع العَني اْبُن َعاِمر) : َِّلعُ فَأط.( 
)٣٧ :( َّوُصد  ْفـََتَح الصاَد اْبُن َعاِمر) : َّوَصد.( 
)٤١ :( َْماِلي أْدُعوُكم فـََتَح الياَء وصالً هشام) : َْماِيلَ أْدُعوُكم.( 
)٤٦ :( ْأْدِخُلوا وضمَّ اخلاء اْبُن ، ابتداء أبدَل مهزَة القطِع مهزَة وصٍل مضمومة

 ).اْدُخُلواْ : (َعاِمرْ 
)٥٢ :( َفعُ ال يـَنْـ  ْأبدل الياَء تاًء اْبُن َعاِمر) : َُفع  ).ال تـَنـْ
)٥٨ :(تـََتذَكَُّرون  ْأبدَل تاَء اخلطاِب ياَء غيٍب اْبُن َعاِمر) :يـََتذَكَُّرون.( 
)٨٣، ٧٨، ٦٦ :(َجآَءتْـُهمْ ، َجآء، َجآَءِني أماَهلُنَّ ابن ذكوان. 
)٦٧ :( ًُشُيوخا   ذكوانْبُن الكسر الشَني) : ًِشُيوخا.( 
)٦٨ :( ُفَيكون  ْنصب النوَن اْبُن َعاِمر) : َفَيُكون.( 
)٧٣ :( َِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 

    
 



 

١١٦ 



)١ :(حم أماَل احلاَء ابُن ذكوان. 
)٩ :( ْأئِنَُّكم  ً؛وسهََّل اهلمزَة الثانيَة وحقََّقها، أدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني قوًال واحدا 

 ).ءاِإنَُّكمْ ، ءااِنَُّكمْ : (ن هشاموجها
)١٤ :( ْإْذ َجآَءتْـُهم أدغَمها هشام) : ْوأماَهلا ابُن ذكوان) إجَّآَءتْـُهم. 
)١٤ :( ََشآء أَماَهلَا اْبُن ذَْكَوان . 
)٢٠ :(َجآُءوَها أَماَهلَا اْبُن ذَْكَوان . 
)٢٩ :(أرِنَا أسكَن الراَء ابُن عامر) :أْرنَا.( 
)٣٩ :( ِّشيءٍ  كل وقف عليها هشاٌم باألوُجِه األربعة. 
)٤١ :( َْجآَءُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٤٣ :( َِقيل أَشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 
)٤٤ :( ٌَّءْاْعَجِمي وأسقط ، وافق ابُن ذكوان حفصًا يف تسهيل اهلمزة الثَّانَِية

 ).أْعَجِميٌّ : (مهزَة االستفهاِم هشامٌ 
)٤٤ :( َآءِشف فيها األوجه اخلمسة هلِِشام. 
)٥١ :(ونَئا قدََّم األِلَف وأخََّر اهلمزَة ابُن ذكوان) : َونَآء.( 

    



)١ :(حم أماَل احلاَء ابُن ذكوان. 
)١٤، ٨ :( ََجآَءُهمْ َشآء ،  َُا ابْن ذكوانمأماهل. 



 

١١٧ 

)٨ :( َُيَشآء ُل اهلمزِة ألِفًا َمَع املراتب إبدا: وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه
 .ُمثَّ تسهيُلها َمَع التوسُّط والقصر، الثالثة

)١٣ :(إبراِهيم أبدَل الياَء ألِفاً هشام) :إبراهام.( 
)١٤ :(همجآء أماَهلا ابْن ذكوان. 
)٢٠ :( َِها ينـُْؤتِه َها ينـُْؤتِهِ : (كسر اهلاَء َمَع الصَِّلةِ   ِمنـْ نـُْوتِِه : (وعدمها) ِمنـْ

َها  .وجهان ِهلشام ؛)ِمنـْ
)٤٠، ٢١ :( ْوَجَزآؤاْ ، ُشرََكاؤا ٢، ١: وقف عليها هشاٌم باثين عشر وجها ،

تسهيُلها َمَع التوسُِّط : ٥، ٤ ؛إبداُل اهلمزِة ألفًا َمَع املراتِب الثالث: ٣
: ١١، ١٠، ٩ ؛إبداُهلا واواً ساكنًة َمَع املراتب الثالث: ٨، ٧، ٦ ؛والقصر

 .روُمها َمَع القصر: ١٢ ؛املراتِب الثالث إمشاُمها َمعَ 
)٢٥ :(تفَعلون بياِء الغيبة بدل التاء البِن عامر) :يفَعلون.( 
)٣٠ :( ْفَِبَما كَسَبت  ْحذَف الفاَء اْبُن َعاِمر) : ِْمبَا كَسَبت.( 
)٣٥ :( َويـَْعَلم  ْرفع امليَم اْبُن َعاِمر) : ُويـَْعَلم.( 
)٥١ :( ِمن ورائ شام بتسعة أوجهوقف عليها ه:  
  .اإلبدال ألفاً مع القصر والتوسط والطول -٣و٢و١  
 .التسهيل بالروم مع الطول والقصر -٥و٤ 
  .اإلبدال ياء ساكنة مع القصر والتوسط والطول -٨و٧و٦ 
 .الروم مع القصر -٩ 

    



 

١١٨ 



)١ :(حم أماَل احلاَء ابُن ذكوان. 
)١٠ :( ًَمْهدا  وزاَد ألِفاً بعد اهلاء اْبُن َعاِمرْ ، مَ كسر املي) : ًِمَهادا.( 
)١١ :(ُتْخَرُجون فـََتَح التاَء وضمَّ الراَء ابن ذكوان) :َختُْرُجون.( 
)١٨ :(  ُؤاْ ـشْ نَ يُـ  َ◌وخفََّف السَني اْبُن َعاِمرْ ، وأسكَن النونَ ، َتَح الياءَ ف) : ُيـَْنَشأ.( 
)١٩ :(ِعَباُد الرَّْحمن  َوفتح الداَل ابُن ، وحذَف األِلفَ ، نوناً ساكنةً  أبدَل الباء

 ).ِعْنَد الرَّْمحن: (عامر
)٤٧، ٣٠، ٢٩، ٢٠ :( كله" َجآَءُهمْ ، شاء" ، أماَهلن ابُن ذكوان. 
)٣٤، ٣٣ :( ْولِبـُُيوِتِهمْ ، لِبـُُيوِتِهم   ْكسر الباَء اْبُن َعاِمر) : ْولِِبُيوِتِمْ ، لِِبُيوِتِم.( 
)٣٥ :( َُلمَّا متاع خفََّف امليم اْبُن َعاِمْر خبلٍف عن هشام) : َُلَما َمتاع.( 
)٣٨ :(َجآَءنَا زاَد ألِفاً بعد اهلمزة ابُن عامر) :واإلمالُة البِن ذكوان، )َجآَءانا. 
)٤٩ :( ُيَا أيَُّه السَّاِحر ضمَّ اهلاَء وصًال ابُن عامر) : ُووقف ).يَا أيُُّه السَّاِحر

 ).يآأيه(عليها باهلاء 
)٥٣ :( ٌأْسِورَة وزاَد ألِفاً بعدها اْبُن َعاِمرْ ، فتَح السني) : ٌأساِورَة.( 
)٥٣ :(جاء أماهلا ابن ذكوان. 
)٥٧ :(َيِصدُّون  ْضمَّ الصاَد اْبُن َعاِمر) :َيُصدُّون.( 
)٥٨ :(َنا  ).َءاَاِهلَتـَُنا: (سهََّل اهلمزَة الثانيَة اْبُن َعاِمرْ  َءآِلَهتـُ
)٦٣ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٦٣ :( َْقْد ِجْئُتُكم أدغَم الداَل يف اجليِم هشام) : ْْئُتُكم  ).َقجِّ
)٦٨ :( ِيَا ِعباد  ْأثبَت الياَء وصالً ووقفاً اْبُن َعاِمر) :يَا ِعباِدي.( 



 

١١٩ 

)٧٢ :(ُتُموَها ُوَها: (أدغَم الثاَء يف التاِء هشام ُأورِثـْ  ).أُورِمتُّ
)٧٨ :( َن َناُكمْ : (أدغَم الداَل يف اجليِم هشام اُكمْ لَقْد ِجئـْ ئـْ  ).لَقجِّ
)٨٨ :( ِيوِقِيِله  ْنصَب الالََّم ورفَع اهلاَء اْبُن َعاِمر) : ُووِقيَله.( 
)٨٩ :( َيـَْعَلُمون بتاِء اخلطاِب البِن عامر) : َتـَْعَلُمون.( 

    



)١ :(حم اإلمالُة البِن ذكوان. 
)٧ :( ِّالسَّماواتِ  رب  ْرفع الباَء اْبُن َعاِمر) : ِربُّ السَّماوات.( 
)١٣ :( ْوَقْد َجآَءُهم  ٍاإلدغاُم ِهلشام) : ْواإلمالُة البِن ذكوان، )وَقجَّآَءُهم. 
)١٧ :( َْوَجآَءُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٥٢، ٢٥ :(معاً " وُعُيون"  ابُن ذكوان كسر العني فيهما) :وِعُيون.( 
)٤٥ :(يـَْغِلي بالتاِء بدل الياِء البِن عامر) :تـَْغِلي.( 
)٤٧ :(فاعِتلوه ضم التاء ابن عامر:)فاعتُلوه.( 
)٥١ :(في َمَقاٍم أِمين  ْضمَّ امليَم اْبُن َعاِمر) :يف ُمَقاٍم أمني.( 

    



)١ :(حم أماَل احلاَء ابُن ذكوان. 
)٦ :(يُؤِمُنون  ِالبِن عامر بتاِء اخلطاب) :ُتؤِمُنون.( 
)٩ :( ًُهُزوا  ْمهَز الواَو اْبُن َعاِمر) : ًُهُزؤا.( 



 

١٢٠ 

)١١ :( ٌمن رجٍز أليم  ْجرَّ امليَم اْبُن َعاِمر) : ٍمن رجٍز أليم.( 
)١٤ :( َلَِيْجِزي بالنوِن بدل الياء البن عامر) : َلَِنْجزِي.( 
)١٧ :( َْجآَءُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٢١ :( اءً َسو  ْرفعها اْبُن َعاِمر) : ٌَسواء.( 
)٢٣ :(تذَكَُّرون  َْد الذاَل اْبُن َعاِمر  ).تذَّكَُّرون: (شدَّ
)٣٤، ٣٢ :( َمعاً "ِقيل" أَشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 
)٣٥ :( ْاتََّخْذُتم  ْأدغَم الذاَل يف التاِء اْبُن َعاِمر) : َْتُّم  ).اختَّ
)٣٥ :( ًُهُزوا  َاْبُن َعاِمرْ  مهز الواو) : ًُهُزؤا.( 

    



)١ :(حم أماَل احلاَء ابُن ذكوان. 
)٧ :( َْجآَءُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 
)١٢ :( َْنِذر  ).لِتـُْنِذرَ : (بتاِء اخلطاِب بدل الياء البِن عامر لِيـُ
)١٥ :( ًإْحسانا  َاألِلَف وحذَف ، وأسكَن السنيَ ، وضمَّ احلاءَ ، حذَف اهلمزة

 ).ُحْسناً : (بعدها اْبُن َعاِمرْ 
)١٥ :( ًمعاً " ُكْرها" فـََتَح الكاَف فيهما هشام) : ًَكْرها.( 
)١٦ :( ُونـََتَجاَوزُ ، أحَسنَ ، نـَتَـَقبَّل  نتقبل"أبدَل النوَن ياًء مضمومًة يف ،

يـُتَـَقبَُّل عنهم أْحَسُن ما عِملوْا : (اْبُن َعاِمرْ " أحسنَ "ورفع ، "نتجاوز
 ).َتجاَوُز عن سيِّئاِتِمْ ويُـ 



 

١٢١ 

)١٧ :( ٍُّأف  ْبناها على الفتح من دوِن تنويٍن اْبُن َعاِمر) : َُّأف.( 
)١٧ :(أَتِعَدانِِني  ٌَمَع املدِّ املشبِع يف  ؛أدغَم النوَن األوىل يف النوِن الثانيِة هشام

 ).أَتِعَداينِّ : (األِلف
)١٩ :( ْولِيـَُوفـِّيَـُهم  نوناً ابُن ذكوانأبدَل الياَء األوىل) : ْولنـَُوفـِّيَـُهم.( 
)٢٠ :( ْأْذَهْبُتم  ْزاَد مهزَة استفهاٍم اْبُن َعاِمر) : ْوأدخَل ألِفًا بني ، )ءأَْذَهْبُتم

، )ءااَْذَهْبُتمْ : (وجهان اهلمَزتني هشاٌم َمَع تسهيِل اهلمزِة الثانيِة وحتقيِقها؛
 ).ءاأْذَهْبُتمْ (

)٢٥ :(مساِكنـُُهمْ ، ال يـَُرى اْبُن " مساكُنهم"ونصب ، بدَل الياَء تاًء مفتوحةً أ
 ).ال تـَُرى ِإالَّ َمساِكنَـُهمْ : (َعاِمرْ 

)٢٦ :( ٍمن شيء  ًالنقل َمَع اإلسكان : ٢، ١: فيها ِهلشاٍم أربعُة أوجٍه وقفا
 .وعليه اإلسكاُن والرَّوم ؛اإلبداُل َمَع اإلدغام: ٤، ٣ ؛والرَّْوم

)٢٩ :(َنا َنا: (الذاَل يف الصاِد هشام أدغمَ  وإْذ َصَرفـْ  ).وإصََّرفـْ
)٣٢ :(أولَِيآء وقف عليها هشاٌم باألوجه اخلمسة. 

    



)٤ :( ْقُِتُلوا  َوزاَد ألِفاً بينُهما اْبُن َعاِمرْ ، فـََتَح القاَف والتاء) : ْقاتـَُلوا.( 
)١٧ :( ْزاَدُهم  ُأماَهلا ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)١٨ :( َفـََقْد َجآء  ٌأدغَم الداَل يف اجليِم هشام) : َوأماَل األِلَف ابن ، )فـََقجَّآء

 .ذكوان
)١٨ :( َْجآَءتْـُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 



 

١٢٢ 

)٢٦ :( ْإْسَرارَُهم  ْفـََتَح اهلمزَة اْبُن َعاِمر) : َْأْسرَاَرُهم.( 
    



)٦ :( ِالسَّْوء  وعليه اإلسكاُن  ؛النقل: ٢، ١: بعِة أوجهٍ وقف عليها هشاٌم بأر
 .وعليه اإلسكاُن والرَّْوم ؛اإلبداُل َمَع اإلدغام: ٤، ٣ ؛والرَّْوم

)١٠ :( َعلْيُه اهللا   َورقََّق لفَظ اجلاللِة اْبُن َعاِمرْ ، كسر اهلاء) : َعلْيِه اهللا.( 
)١٠ :(َفَسيـُْؤتِيه  ْأبدَل الياَء األوىل نوناً اْبُن َعاِمر) : ََسنـُْؤتِيهف.( 
)١٢ :( َْبْل ظَنَـْنُتم  ٌأدغَم الالَم يف الظاِء هشام) : َْبظَّنَـْنُتم.( 
)١٤ :( ُيََّشآء عند الوقف ِهلشاٍم األوجُه اخلمسة. 
)١٥ :(َبْل َتْحُسُدونـََنا أدغَم الالَم يف التاِء هشام) :بـَتَّْحُسُدونـََنا.( 
)١٧ :( ُْبهُ ، يُْدِخْله ْبهُ ، نُْدِخْلهُ : (َء فيهما نوناً اْبُن َعاِمرْ أبدَل اليا يـَُعذِّ  ).نـَُعذِّ
)٢٦ :( َإْذ َجَعل أدغَم الذاَل يف اجليِم هشام) : َإجََّعل.( 
)٢٧ :( ََلَقْد َصَدق  ٌأدغَم الداَل يف الصاِد هشام) : ََلَقصََّدق.( 
)٢٧ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٢٩ :(التوراة أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٢٩ :(َشْطَئه فـََتَح الطاَء ابُن ذكوان) :َشَطَئَ◌ه.( 
)٢٩ :( ُفئاَزرَه حذف األِلَف ابُن ذكوان) : َُفأَزرَه.( 

    



 

١٢٣ 



)٦ :( َْجآءَُكم أماَهلا ابُن ذكوان. 
    



)٥، ٢ :( ْمعاً " َجآَءُهم" أماَهلما ابُن ذكوان. 
)٣ :(َنا َنا: (ابُن عامر ضمَّ امليمَ  ِمتـْ  ).ُمتـْ
)٣ :(أِءَذا  ُأدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني هشاٌم ِخبُْلٍف َعْنه) :ءاِئذا.( 
)٢١، ١٩ :( ْمعاً " َوَجآَءت" أماَهلما ابُن ذكوان. 
)٣٣ :( ََوَجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٣٤، ٣٣ :( ٍاْدُخُلوَها نِ ُمِنيب  ٌضمَّ نوَن التنويِن وصًال هشام) : ٍنُ ُمِنيب 

 ).اْدُخُلوَها
)٤٤ :( َُتَشقَّق  ْشدََّد الشَني اْبُن َعاِمر) : َُتشَّقَّق.( 

    



)١٥ :(وُعيون   ذكوانكسر العَني ابُن) :وِعيون.( 
)٢٤ :(إبراِهيم أبدَل الياَء ألِفاً هشام) :إْبراَهام.( 
)٢٥ :( ْإْذ َدَخُلوا  ُْن َعاِمرْ أدغَم الذاَل يف الداِل اب) : ْإدََّخُلوا.( 
)٢٦ :( ََفَجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٤٣ :( َِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 



 

١٢٤ 

)٤٩ :(تذَكَُّرون  َْد الذاَل اْبُن َعاِمر  ).تذَّكَُّرون: (شدَّ
    



)٢١ :( ْواتبعتهم ُذرِّيـَّتـُُهم اْبُن َعاِمرْ  زاَد ألِفاً بعد الياء على اجلمع) : ُْذرِّيَّاتـُُهم.( 
)٢١ :(ُذرِّيـَّتَـُهْم وما  ْزاَد ألِفًا بعد الياء على اجلمع وكسر التاء اْبُن َعاِمر :

 ).ُذرِّيَّاِتمْ (
)٣٥ :( ٍشيء  ًواإلبداُل ، النقل َمَع اإلسكان والرَّْوم: األوجه األربعة ِهلشاٍم وقفا

 .ْوموعليه اإلسكاُن والرَّ  ؛َمَع اإلدغام
)٣٧ :(المَصْيِطرون  ٍبالسني بدل الصاد ِهلشام) :وبالصاد البن  )املَسْيِطرون

 .)املصيطرون(ذكوان 
    



)١٨، ١١ :(معاً " رََأى" أماَل الراَء واهلمزَة فيهما ابُن ذكوان. 
)١١ :( ََما كَذب َد الذَّاَل هشام  ).َما كذَّبَ : (شدَّ
)١٣ :( ُرََءاه  ُأماَل الراَء واهلمزَة ابُن ذكواٍن ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٢٣ :( ْولَقْد َجآَءُهم  ٍاإلدغاُم ِهلشام) : ْواإلمالُة البِن ذكوان، )ولَقجَّآَءُهم. 
)٣٧ :(إْبراِهيم أبدَل الياَء ألِفاً هشام) :إْبراَهام.( 
)٥١ :( ْوَثموَدا نوََّ�ا ابُن عامر) : ًوَمثودا.( 

    



 

١٢٥ 



)٤ :( ْوَلَقْد َجآَءُهم اإلدغام ِهلشام) : ْواإلمالُة البِن ذكوان، )وَلَقجَّآَءُهم. 
)١١ :(فـََفَتْحَنا  َْد التاَء اْبُن َعاِمر  ).فـََفتَّْحَنا: (شدَّ
)١٢ :( ًُعُيونا  كسر العني ابُن ذكوان) : ًِعُيونا.( 
)٢٣ :( َُبْت َثُمود بـَثَُّمودُ : (ْبُن َعاِمرْ أدغَم الّتاَء يف الثاِء ا كذَّ  ).كذَّ
)٢٥ :( ََأُءْلِقي  ٍالتحقيق من دوِن إدخاٍل كحفص -١: فيها ِهلشاٍم ثالثُة أوُجه ،

: اإلدخاُل َمَع التسهيل -٣، )ءاأُْلِقيَ : (التحقيق َمَع اإلدخال -٢
 ).ءااُْلِقيَ (

)٢٦ :(سَيعَلمون بتاِء اخلطاِب البِن عامر) :سَتعَلمون.( 
)٣٨ :(قْد َصبََّحهمول  أدغم الدال يف الصاد هشام)ولَقصَّبحهم(. 
)٤١ :( َوَلَقْد َجآء  ٍاإلدغاُم ِهلشام) : َواإلمالُة البِن ذكوان، )وَلَقجَّآء. 

    



)١٢ :( ُّالرَّْيحانُ ، واْلَحب نصبَـُهما بالفتحِة ابُن عامر) : َّوالرَّحيانَ ، واحلَْب.( 
)١٢ :( ِذو العصف  ْنصبها باألِلِف بدل الواو اْبُن َعاِمر) : ِذا العصف.( 
)٧٨، ٢٧ :(معاً " واإلْكرام"  ُأماَهلما ابن ذكواٍن ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٣١ :(أيَُّه الثـََّقالن ضمَّ اهلاَء وصًال ابُن عامر) :ووقف عليها  ).أيُُّه الثـََّقالن

 )يآأيه(باهلاء 
)٧٨ :(ذي الجالل  الياء واواً ابن عامرضم الذال وأبدل) :ذو اجلالل(. 

    



 

١٢٦ 



)١٩ :(وال يـُْنزَِفون فـََتَح الزاَي ابُن عامر) :وال يـُنـَْزُفون.( 
)٢٦ :( ًِقيال ا مصدر  .ال إْمشاَم فيها ِهلشاٍم أل�َّ
)٤٧ :(َأِءنَّا، أِئذا  ٌأدخَل ألِفاً بني اهلمَزتِني فيهما هشام) :اءاإنَّ ، ءاِئذا.( 
)٤٧ :(َنا َنا: (ضمَّ امليَم اْبُن َعاِمرْ  ِمتـْ  ).ُمتـْ
)٤٨ :(َأَو ءاباُؤنا  ْأسكَن الواو اْبُن َعاِمر) :أَْو ءاباُؤنا.( 
)٥٥ :( َُشْرب  ْفـََتَح الشَني اْبُن َعاِمر) : ََشْرب.( 
)٧٢، ٦٩، ٦٤، ٥٩ :( ُْتم أدخَل ألِفًا بني اهلمَزتِني هشام؛ وله  "كله"َءأنـْ

 ).ءااَنتم)(ءاأنتم:(ق اهلمزة الثَّانَِية وتسهيُلهاحتقي
)٦٢ :(تذَكَُّرون  َْد الذاَل اْبُن َعاِمر  ).تذَّكَُّرون: (شدَّ

    



)٥ :( ُتـُْرَجع  َوكسر اجليم اْبُن َعاِمرْ ، فـََتَح التاء) : ُتـَْرِجع.( 
)١٠ :( َوُكالّ وَعد  ابُن عامر" ُكالً "رفَع) : ٌّوَعدَ  وُكل.( 
)١٨، ١١ :( ُُيَضاَعفُ ، فُيضاِعَفه  َوشدََّد العني فيهما ابُن ، حذَف األلف

 ).ُيَضعَّفُ ، فُيَضعَِّفهُ : (عامر
)١٣ :( َِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 
)١٤ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)١٥ :( ُال يُؤَخذ بالتاِء بدل الياء البن عامر) : ُال تُؤَخذ.( 



 

١٢٧ 

)١٦ :( ََوَما نـََزل َد الزاَي ابُن عامر  ).َوَما نـَزَّلَ : (شدَّ
)٢٤ :( ُّفَإنَّ اَهللا ُهَو الغِني  ابُن عامر" ُهوَ "أسقَط) : ُّفَإنَّ اَهللا الغِين.( 
)٢٦ :(وإبـَْراِهيم أبدَل الياَء ألِفاً هشام) :وإْبراَهام.( 
)٢٩ :( ُمن يََّشآء بإبداِل اهلمزِة ألِفًا باملراتِب  :وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه

 .وبتسهيِل اهلمزِة َمَع التوسُّط والقصر، الثالث
    



)١ :( ََقْد َسِمع أدغَم الداَل يف السني هشام) : َُقسَِّمع.( 
)٣، ٢ :(ُيظَاِهُرون  َابُن عامرفيهما وفتح اهلاَء ، وشدََّد الظاءَ ، فـََتَح الياء :

 ).ونَيظَّاَهرُ (
)٨ :( ََجآءوك أماَهلا ابُن ذكوان. 
)١١ :( َمعاً " ِقيل" أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 
)١١ :( ِفي المجاِلس  َوحذَف األِلَف اْبُن َعاِمْر على التوحيد، أسكَن اجليم :

 ).يف اْلِلسِ (
)١٣ :( َْءأْشَفْقُتم  ٌزِة الثانيِة التحقيق َوَلُه يف اهلم، أدخَل ألِفًا بني اهلمَزتني هشام

 ).ءااَشَفْقُتمْ ، ءاأشفْقُتمْ : (والتسهيل
)١٨ :( ٍعلى شيء  ٍلنقل َمَع اإلسكان ا: ٢، ١: فيها ِهلشاٍم وقفًا أربعُة أوجه

 .وعليه اإلسكان والرَّْوم ؛اإلبدال َمَع اإلدغام: ٤، ٣والرَّْوم؛ 
)٢١ :( ََّوُرُسِلي إن  ْفـََتَح الياَء وصالً اْبُن َعاِمر) : ََّوُرُسِلَي إن.( 

    



 

١٢٨ 



)٢ :( َالرُّْعب  ْضمَّ العَني اْبُن َعاِمر) : َالرُُّعب.( 
)٢ :( ْبـُُيوتـَُهم  كسر الباَء ابُن عامر) : ْبُِيوتـَُهم.( 
)٦ :( َُيَشآء  ًإبداُل اهلمزِة ألِفاً َمَع املراتب الثالث: فيها ِهلشاٍم مخسُة أوجٍه وقفا ،

 .التوسط والقصر والتسهيل َمعَ 
)٧ :( َكي ال َيكون بتاء التأنيث خبلٍف عن هشام) : َكي ال َتكون.( 
)٧ :( ًُدوَلة بالرفِع هلِِشام) : ٌُدوَلة.( 
)١٠ :(واجآء أماهلا ابن ذكوان. 
)٢٤ :( ُالبارئ إبداُل اهلمزِة ياًء َمَع اإلسكاِن : وقف عليها هشاٌم بأربعة أوجه

 . تسهيلها مع الروممث، والرَّْوم واإلمشام
    



)١ :( َأولِيآء َمَع القصر  ؛إبداُل اهلمزِة ألِفاً : وقف عليها هشاٌم بثالثِة أوجه
 .والتوسُّط والطول

)١٢، ١٠، ١ :(َجآَءكَ ، "معاً " َجآءَُكم   َّابُن ذكوان أماَهلن. 
)١ :( َّفَقْد َضل  ِرْ أدغَم الدال يف الضاِد اْبُن َعام) : َّفَقضَّل.( 
)٢ :( ِبِالسُّوء وعليه اإلسكاُن والرَّْومُ  ؛بالنقل: وقف عليها هشاٌم بأربعِة أوجه ،

 .وعليه اإلسكاُن والرَّْوم ؛وباإلبداِل َمَع اإلدغام



 

١٢٩ 

)٣ :( ُيـَْفِصل  َوشدََّد الصاَد مفتوحًة اْبُن َعاِمرْ ، وفتح الفاءَ ، ضمَّ الياء :
 ).يـَُفصَّلُ (

)٦، ٤:(  ْمعاً "َوةُأس"   ْكسر اهلمزَة فيهما اْبُن َعاِمر) :ِإْسَوة.( 
)٤ :(األوىل دوَن الثَّانَِية" إبراهيم" أبدَل الياَء فيها ألِفاً هشام) :إبراهام.( 
)٤ :( ُؤاْ ١بُرء إبداُل اهلمزِة ألِفاً : ٣، ٢، ١: فيها ِهلشاٍم وقفًا اثنا عشر وجها

: ٨، ٧، ٦ ؛اهلمزِة َمَع التوسُِّط والقصر تسهيلُ : ٥، ٤ ؛َمَع املراتب الثالثة
  ؛اإلمشام: ١١، ١٠، ٩ ؛إبداُل اهلمزِة واوًا َمَع مراتب العارض الثالث

 .الرَّْوم َمَع القصر: ١٢َكَذِلَك 
)٤ :( ٍشيء فيها األوجه األربعة ِهلشام. 

    



)٦ :(التـَّْوراة أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٦ :( َْجآَءُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٨ :( ُِمِتمُّ نُورِه  ابن عامر "نورِهِ "ونصب ، "ُمِتمُّ "نوََّن) : ُُمِتمٌّ نُوَره.( 
)١٠ :( ْتـُْنِجيُكم  َوشدََّد اجليم اْبُن َعاِمرْ ، فـََتَح النون) : ْتـَُنجِّيُكم.( 

    



)٥ :(التوراة أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٥ :(الِحَمار  ُأماَهلا ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 



 

١٣٠ 

    



)١١، ١ :( ََجآء، َجآَءك أماَهلما ابُن ذكوان. 
)٥ :( َِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 

    



)٩ :( ْويُْدِخْلهُ ، ُيَكفِّر بالنوِن فيهما بدل الياء البِن عامر) : ْنُْدِخْلهُ و ، ُنَكفِّر.( 
)١٧ :( ُُيَضاِعْفه  َوشدََّد العَني اْبُن َعاِمرْ ، حذَف األِلف) : ُُيَضعِّْفه.( 

    



)١ :( َّبُيوِتِهن   ْكسر الباَء اْبُن َعاِمر) : َّبُِيوِتِن.( 
)١ :(فقْد ظلم ابن عامر أدغم الدال يف الظاء) :فَقظَّلم(. 
)٣ :( ِباِلُغ أْمرِه  َّابن عامر" أْمرِهِ "ونصَب راَء ، "باِلغُ "َن غني نو) : ُباِلٌغ أْمَره.( 
)٣ :( ََقْد َجَعل  ٌأدغَم الداَل يف اجليِم هشام) : ََقجََّعل.( 
 )٨ :( ًُنْكرا ضمَّ الكاَف ابُن ذكوان) : ًُنُكرا.( 
)١١ :(يدخْله بالنون بدل الياء البن عامر) :نُْدِخْله(. 

    



 

١٣١ 



)٤ :( ْفـََقْد َصَغت أدغَم الداَل يف الصاِد هشام) : ْفـََقصََّغت.( 
)٤ :(َتظَاَهَرا  َْد الظاَء اْبُن َعاِمر  ).َتظَّاَهرَا: (شدَّ
)١٠ :(وقيل أشم كسرة القاف ضمة هشام. 
)١٢ :(ِعْمران  ُأماَهلا ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)١٢ :( ِوُكتُِبه   َوزاَد ألِفًا بعَدها على التوحيد اْبُن ، لتاءَ وفتح ا، كسر الكاف

 ).وِكَتاِبهِ : (َعاِمرْ 
    



)٣ :(هل ترى  ٌأدغَم الالَم يف التاِء ِهشام) :َهتـََّرى.( 
)٥ :(ولَقْد زَيـَّنَّا   أدغَم الداَل يف الزاي ابُن عامٍر خبلٍف عن ابِن

 ).وَلقزَّينا(:ذكوان
)٩ :(َقْد َجآَءنَا اإلدغاُم ِهلشام) :واإلمالُة البِن ذكوان، )َقجَّآَءنَا. 
)١٦ :( َْءَأِمْنُتم َولَُه يف اهلمزِة الثَّانَِية التسهيل، أدخَل ألِفًا بني اهلمَزتني هشام :

 ).َءأَِمْنُتمْ : (والتحقيق، )َءااَِمْنُتمْ (
)٢٧ :( ِْسيَئت أشمَّ كسرَة السِني ضمًَّة ابُن عامر. 
)٢٧ :( ِيلَ َوق أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 
)٢٨ :(وَمْن َمِعَي أْو رَِحَمَنا  ًفـََتَح الياَء وصالً مواِفقاً حفصا. 

    



 

١٣٢ 



)٢-١ :( ِن َوالقَلم أدغَم النوَن يف الواِو ابُن عامر. 
)١٤ :( َأْن َكان اِمرْ وسهََّل اهلمزَة الثانيَة اْبُن عَ ، زاَد مهزَة االستفهام) :  َءاَْن

 ).َءااَْن َكانَ : (وأدخَل ألِفاً بني اهلمَزتني هشام، )َكانَ 
)٢٢ :( ْأِن اْغُدوا  ْضمَّ النوَن وصالً اْبُن َعاِمر) : ْأُن اْغُدوا.( 

    



)٣ :( َأْدراك  ُأماَل الراَء ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٤ :( َُبْت َثُمود بـَثَُّمودُ : (لتاَء يف الثاِء اْبُن َعاِمرْ أدغَم ا َكذَّ  ).َكذَّ
)٨ :(فـََهْل تـََرى أدغَم الالَم يف التاِء هشام) :فـََهتـََّرى.( 
)٩ :(وجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٤٢-٤١ :(َقِليًال مَّا َتذَكَُّرون، َقِليًال مَّا تـُْؤِمُنون  بياِء الغيبِة بدل التاء يف

: وشدََّد الذاَل ابُن عامر، لٍف عن ابِن ذكوانالفعلني البِن عامر خب
 ).َيذَّكَُّرون، يؤِمُنون(

    



)١ :( َسَأل أبدَل اهلمزَة ألِفاً ابُن عامر) : َسال.( 
)١٦ :( ًنـَزَّاَعة رفعها ابُن عامر) : ٌنـَزَّاَعة.( 



 

١٣٣ 

)٣٣ :( ْبَشَهاداِتِهم  على التوحيدحذَف األِلَف بعَد الداِل ابُن عامٍر :
 ).بَشَهاَدِتِمْ (

    



)٣ :( ْأِن اْعُبُدوا ضمَّ النوَن وصالً ابُن عامر) : ْأُن اْعُبُدوا.( 
)٤ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٦ :( َُّدَعآِئي ِإال  ْفـََتَح الياَء وصالً اْبُن َعاِمر) : َُّدَعآِئَي ِإال.( 
)٢٨ :( َبـَْيِتي لياَء ابُن ذكوانأسكَن ا) : ْبـَْيِيت.( 

    



)٦ :( ْفـََزاُدوُهم  ُأماَهلا ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)١٧ :( َُيْسُلْكه بالنوِن بدل الياء البن عامر) : َُنْسُلْكه.( 
)١٩ :( ًلَِبدا  ُضمَّ الالَم هشاٌم ِخبُْلٍف َعْنه) : ًلَُبدا.( 
)٢٠ :(ُقْل ِإنََّما ابن عامرعلى املاضي  بناها) :َا  ).قَاَل إمنَّ

    



)٣ :( ْأِو انـُْقص ضمَّ الواَو وصالً ابُن عامر) : ْأُو انـُْقص.( 
)٦ :( ًَوْطئا   َوزاَد ألِفاً بعَدها ابُن عامر، وفتح الطاءَ ، كسر الواو) : ًِوطَاءا.( 
)٩ :(َربُّ المشرق  ْجرَّ الباَء اْبُن َعاِمر: )َربِّ املشرق.( 



 

١٣٤ 

)١٩ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٢٠ :(ثـُلَُثي أسكن الالم هشام) :ثـُْلَثي.( 
)٢٠ :( ُووثـُلَُثهُ  ووِنْصَفه  ْجرَُّمها اْبُن َعاِمر) : ِيوثـُلُِثهِ  يوِنْصِفه.( 

    



)٥ :( َوالرُّْجز   اْبُن َعاِمرْ  الراءكسر) : َوالرِّْجز.( 
)٢٧ :( َأدراك  ُأماَل الراَء ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٣١ :( َُيَشآء إبداُل اهلمزة ألِفًا َمَع املراتِب : وقف عليها هشاٌم خبمسِة أوجه

 .وتسهيُلها َمَع التوسُّط والقصر، الثالث
)٣٣ :(إْذ أْدبَر  ِوفتح الدال ابُن عامر، وحذَف اهلمزةَ ، زاد ألِفًا بعد الذال :

 ).ِإَذا َدبـَرَ (
)٥٥، ٣٧ :( َمعاً " َشآء" أماَهلما ابُن ذكوان. 
)٥٠ :(مستنِفرة  ْفـََتَح الفاَء اْبُن َعاِمر) :مستنَفرة.( 

    



)٢١، ٢٠ :( َوَتَذُرونَ ، ُتِحبُّون أبدَل التاَء فيهما ياًء ابُن عامر) : َحيُِبُّون ،
 ).وَيَذُرونَ 

)٢٧ :( ََوِقيل  َّكسرَة القاِف ضمًَّة هشام  أشم. 
)٢٧ :( ْرَاقٍ  سَمن  ْأدغَم النوَن يف الراِء من غري سْكٍت اْبُن َعاِمر) : ٍَمن رَّاق.( 



 

١٣٥ 

)٣٧ :(يُْمَنى بالتاِء بدل الياء البِن عامر) : ُمتَْىن.( 
    



)٤ :( ْسالِسال  ٌنوََّ�ا هشام) : ًبغري ألف وصًال والبِن ذكوان ، )سالِسال
وإسقاطه مواِفقًا للوجِه الثاين ، )سالِسال: (وقفًا إثباُت األِلفِ ، و )سالِسلْ (

 ).سالِسلْ : (ِحلفص
)١٥ :( ْاألوىل" قـََوارِيَرا"  ًأثبَت األِلَف وقفاً اْبُن َعاِمْر موافقاً حفصا. 
)١٦ :( ْالثانية" قـََوارِيَرا"  ًأثبَت هشاٌم ألِفاً وقفا. 
)٢١ :( َر  ).وإْسَتبـَْرقٍ : (جرَّ القاَف اْبُن َعاِمرْ  قٌ وإْسَتبـْ
)٢٩ :(شاء أماهلا ابن ذكوان. 
)٣٠ :( ََتشآءون بالياِء بدل التاِء البِن عامر) : ََيشآءون.( 

    



)٦ :( ًنُْذرا  ْضمَّ الذاَل اْبُن َعاِمر) : ًنُُذرا.( 
)١٤ :( َأْدراك  ُْلٍف َعْنهُ أماَل الراَء ابُن ذكوان ِخب. 
)٣٣ :( ٌِجماَلت  ْزاَد ألِفاً بعد الالِم اْبُن َعاِمر) : ٌِمجاالت.( 
)٤١ :(وُعُيون  كسر العَني ابن ذكوان) :وِعُيون.( 
)٤٨ :( َِقيل أشمَّ كسرَة القاِف ضمًَّة هشام. 

    



 

١٣٦ 



)١٩ :( ِوفُِتَحت َد التاَء ابُن عامر  ).وفـُتَِّحتْ : (شدَّ
)٢٥ :(وَغسَّاقا  ْخفََّف السَني اْبُن َعاِمر) :وَغَساقا.( 
)٣٩ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 

    



)١٠ :(َأِءنَّا  ًأدخَل هشاٌم ألِفاً بني اهلمَزتني قوالً واحدا) :َءاإِنَّا.( 
)١١ :(َأِءَذا  ْأسقَط مهزَة االستفهاِم اْبُن َعاِمر) :ِإَذا.( 
)٢٧ :( ُْتم ، )َءاأَنـُْتمْ : (أدخَل هشاٌم ألِفاً بني اهلمَزتني َمَع حتقيِق اهلمزِة الثَّانَِية َءأَنـْ

 .وجهان ؛)َءااَنـُْتمْ : (وتسهيِلها
)٢٧ :( ُالسََّمآء ووجهاِن  ؛ثالثٌة باإلبدالِ : وقف عليها هشاٌم باألوُجِه اخلمسة

 .بالتسهيل
)٣٤ :(جاءت أماهلا ابن ذكوان. 

    



)٣٣، ٢٢، ١٢، ٨، ٢ :( َُجآَءت، "معاً "َشآَء ، َجآَءكَ ، َجآَءه  أماَهلنَّ ابُن
 .ذكوان

)٤ :( َُفَعه تَـنـْ َفُعهُ : (رفعها ابُن عامر فـَ  ).فـَتَـنـْ
)٢٥ :(َنا َنا: (كسر اهلمزِة اْبُن َعاِمرْ   أنَّا صَببـْ  ).إنَّا صَببـْ



 

١٣٧ 

    



)١٢ :( َِّرتْ ُسع خفََّف العَني هشام) : ُْسِعَرت.( 
)٢٣ :( ُرََءاه  ُفـََتَح الراَء واهلمزَة وأماَهلُما ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٢٨ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 

    



)٧ :( َفـََعَدَلك  َْد الداَل اْبُن َعاِمر  ).فـََعدََّلكَ : (شدَّ
)٨ :( ََشآء  ابُن ذكوانأماَهلا. 
)٩ :(َبْل ُتَكذِّبُون أدغَم الالَم يف التاِء هشام) :بُون  ).بـَتَُّكذِّ
)١٨، ١٧ :( َمعاً " أْدراك"  ُأماَهلُما ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 

    



)١٩، ٨ :( َمعاً " وَما أْدراك"  ُأماَهلُما ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)١٤ :( ْرَانَ  سَبل أدغَم الالَم يف الراِء من دوِن سكٍت ابُن عامر) :َبل رَّان.( 
)٣١ :(َفِكِهين زاَد ألِفاً بعد الفاِء ابُن عامر) :فَاِكِهني.( 
)٣٦ :( ََهْل ثـُوِّب  ٌأدغَم الالَم يف الثاِء هشام) : ََهثـُّوِّب.( 

    



 

١٣٨ 



)١٢ :(َوَيْصَلى  َوشدََّد الالَم ابُن عامر، لصادَ وفتح ا، ضمَّ الياء) :َوُيَصلَّى.( 
    



 ال خالَف فيها      
    



)٢ :( َأْدراك  ُأماَهلا ابُن ذكواٍن ِخبُْلٍف َعْنه. 
    



)٧ :( ََشآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)١٦ :(بْل ُتؤثرون شامأدغم الالم يف التاء ه) :بـَتـُّْؤثِرون(. 

    



)٥ :(َءانَِية أماَل األِلَف هشام. 
)٢٢ :(ِبُمصيِطر بالسني بدل الصاد ِهلشام) :ِمبَُسيِطر.( 

    



 

١٣٩ 



)١٦ :( َفـََقَدر َد الداَل ابُن عامر  ).فـََقدَّرَ : (شدَّ
)١٨ :( َوال َتَحآضُّون  َِف اْبُن َعاِمرْ ضمَّ احلاَء وحذف األل) : َوال َحتُضُّون.( 
)٢٢ :( ََوَجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٢٣ :(وِجيء أشم كسرة اجليم ضمة هشام:)وُجِ◌يء.( 

    



)١٢ :( َأْدراك   ُأماَهلا ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٢٠ :(ُمْؤَصَدة  ْأبدَل اهلمزَة واواً اْبُن َعاِمر) :ُموَصَدة.( 

    



)١١ :( َُبْت َثُمود بـَثَُّمودُ : (أدغَم التاَء يف الثاِء اْبُن َعاِمرْ  َكذَّ  ).َكذَّ
)١٥ :( ُوال َيخاف بالفاِء بدل الواو البِن عامر) : َُفال َخياف.( 

    



 ال خالَف فيهنّ 
    



 

١٤٠ 



)٧ :( ُرََءاه  ُأماَل الراَء واهلمزَة ابُن ذكواٍن ِخبُْلٍف َعْنه. 
    



)٢ :( َأْدراك  ُأماَل الراَء ابُن ذكواٍن ِخبُْلٍف َعْنه. 
    



)٤ :( َُجآَءتْـُهم أماَهلا ابُن ذكوان. 
)٥ :( َُحَنفآء إبداُل اهلمزِة ألِفًا َمَع القصِر : ِة أوجهٍ وقف عليها هشاٌم بثالث

 .والتوسُِّط والطول
)٧، ٦ :( معاً "البرِيَّة"  أسكن الياء وزاد مهزة مفتوحة بعد الياء ابن ذكوان

 .)الربيـَْئة(
    



)٨، ٧ :( ُوَشّرًا يـََّرهُ ، وَخْيرًا يـََّره  قفاً أسكَن هشاٌم اهلاَء فيهما وْصًال وو) : ًَخْريا
 ).َشرّاً يـَّرَهْ ، يـََّرهْ 

    



 

١٤١ 



 ال خالَف فيها
    



)١٠، ٣ :( َمعاً " أْدراك"  ُأماَل الراَء ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
    



)٦ :( َّلَتَـَرُون ضمَّ التاَء ابُن عامر) : َّلَتـَُرُون.( 
    



 ال ِخالَف فيها
    



)٢ :( ََجَمع َد امليَم ابُن عامر  ).َمجَّعَ : (شدَّ
)٥ :( َأْدراك   ُأماَهلا ابُن ذكوان ِخبُْلٍف َعْنه. 
)٨ :(مْؤَصَدة أبدَل اهلمزَة واواً ابُن عامر) :موَصَدة.( 

    



 

١٤٢ 



 ال ِخالَف فيها
    



)١ :( ِإليالف  ْحذَف الياَء بعَد اهلمزِة اْبُن َعاِمر) : ِلِِئالف.( 
    



 ال ِخالَف فيهما
    



)٥، ٤، ٣ :(عاِبدٌ ، "معاً " َعاِبُدون أماَل األِلَف فيهنَّ هشام. 
)٦ :(وِلَي ِدين  ُذكوان أسكَن الياَء ابن) :وِيلْ ِدين.( 

    



)١ :( ََجآء أماَهلا ابُن ذكوان. 
    



)٤ :(َحمَّاَلَة الحطب  ْرفع التاَء اْبُن َعاِمر) :َمحَّاَلُة احلطب.( 



 

١٤٣ 

    



)٤ :( ًُكُفوا مهَز الواَو ابُن عامر) : ًُكُفؤا.( 
    



 ال خالَف فيِهما
        

      
    

 

 
وعلى ، وصلَّى اُهللا وسلََّم وباَرَك على معلِِّم الناِس الخير؛ سيِدنا محمدٍ 

 .وصحابَِتِه أجَمِعين، آِلهِ 

    



 

١٤٤ 



 
وعلــى ، هللا رب العــاملني والصــالة والســالم علــى املبعــوث رمحــة للعــاملنياحلمــد 

 :وبعد، آله وصحبه  أمجعني
احلمــوي ، حممــد نبهــان بــن حســني مصــري :فــإين أنــا املفتقــر إىل اهللا عــز وجــل

مولــداً املكــي إقامــة قــد تلقيــت القــرآن الكــرمي كــامالً غيبــاً بقــراءة اإلمــام عبــد اهللا بــن 
هشـام وابـن ذكـوان مـن طـر يـق الشـاطبية مـن شـيخي الشـيخ  عامر الدمشقي براوييه

ســعيد بــن عبــد اهللا احملمــد احلمــوي وهــو تلقــاه عــن الشــيخ نــوري بــن أســعد الشــحنة 
وهــو عــن الشــيخ أمحــد البــابويل وهــو عــن الشــيخ حممــود الكيــزاوي وهــو عــن الشــيخ 

شــيخ وقــد أجــازين بــا الشــيخ عبــد الغفــار الــدرويب بســنده عــن ال) ح(أمحــد احللــواين 
.  عبد العزيز عيون السود عـن الشـيخ حممـد سـليم احللـواين عـن الشـيخ أمحـد احللـواين

وهــو عــن الشــيخ أمحــد املرزوقــي شــيخ القــراء مبكــة وهــو عــن الشــيخ إبــراهيم العبيــدي 
وهــو علــى الشــيخ عبــد الــرمحن األجهــوري وهــو علــى الشــيخ عبــدو الســجاعي وهــو 

ألجهـوري علـى الشـيخ أمحـد البقـري وقـرأ ا )ح(على الشيخ أمحد بن رحيب البقـري 
وهــو علــى الشــيخ حممــد بــن قاســم البقــري وهــو علــى الشــيخ الــزين عبــد الــرمحن بــن 
شحاذة اليمين وهو عن والده الشـيخ شـحاذة اليمـين وهـو عـن الشـيخ الناصـر حممـد 
بن سامل الطبالوي وهو عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري وهو عن كـل مـن الشـيخ 

خ أمحد األميوطي والشيخ طاهر النويري والشيخ الشهاب أمحد رضوان العقيب والشي
) ح(القلقيلي وهـم علـى خامتـة احملققـني اإلمـام الشـمس حممـد بـن حممـد بـن اجلـزري 

وقرأ عبد الرمحن اليمين على الشيخ علي بن غامن املقدسي وهو على الشيخ إبـراهيم 



 

١٤٥ 

يســـي وهـــو علـــى الشـــيخ أمحـــد األميـــوطي وهـــو علـــى ابـــن اجلـــ وقـــرأ ابـــن ، زريالسمدِّ
اجلـــزري علـــى الشـــيخ أيب حممـــد عبـــد الـــرمحن البغـــدادي الواســـطي وهـــو علـــى الشـــيخ 
حممد بن أمحد الصائغ وهو على الشـيخ علـي بـن شـجاع املعـروف بالكمـال الضـرير 
صهر الشاطيب وهو على اإلمام القاسم بن فريه الشاطيب وهو على الشيخ حممد بـن 

وهــو علــى اإلمــام أيب عمــرو عثمــان بــن  هــذيل وهــو علــى الشــيخ ســليمان بــن جنــاح
 .  سعيد الداين

وقـرأ الــداين روايــة هشـام علــى أيب الفــتح فـارس وهــو علــى الشـيخ عبــد اهللا بــن 
احلسـني وهــو علــى الشــيخ حممـد بــن أمحــد بــن عبــدانو هـو علــى الشــيخ احللــوان وهــو 

 .على اإلمام هشام وهو على اإلمام عبد اهللا بن عامر اليحصيب
وايـــة ابـــن ذكـــوان علـــى الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن جعفـــر الفارســـي وقـــرأ الـــداين ر 

املقـرئ وهــو علــى الشــيخ أيب بكــر النقــاش وهــو علــى الشــيخ أيب عبــد اهللا هــارون بــن 
موســى بــن شــريك األخفــش وهــو علــى اإلمــام عبــد اهللا بــن ذكــوان وهــو علــى اإلمــام 

 .عبد اهللا بن عامر اليحصيب
لى الصحايب اجلليل أيب الدرداء وقرأ اإلمام عبد اهللا بن عامر اليحصيب ع

عومير بن عامر واملغرية بن أيب شهاب وهو على الصحايب اجلليل عثمان بن عفان 
على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو عن األمني  وقرأ أبو الدرداء وعثمان 

 .جربيل عليه السالم عن رب العزة جل جالله وتقدست أمساؤه
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